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ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ตั้ง : อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2

การบริการด้านการศึกษา

1. งานทะเบียนและประมวลผล อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)
ชั้น 2 โดยมีบริการดังนี้
		 1.1. ด�ำเนินการด้านงานทะเบียนนักศึกษา ขึ้นทะเบียนนักศึกษา รับรายงานตัว
		 1.2. ด�ำเนินการด้านการลงทะเบียน จัดท�ำประกาศการลงทะเบียน บันทึกการรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษา การลาออก การกลับเข้าศึกษาต่อ การโอนย้าย และบันทึกข้อมูลการลงโทษทาง
วินัยของนักศึกษา
		 1.3. ประสานงานในการจัดท�ำบัตรนักศึกษา ระหว่างธนาคารกรุงไทยกับมหาวิทยาลัยฯ
		 1.4. รับใบคะแนน และตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
		 1.5. รับข้อมูลผลการเรียนเปลี่ยนค่าระดับคะแนน ม.ส. (I)
		 1.6. บันทึกการพ้นสภาพนักศึกษาในระบบ และจัดท�ำประกาศการพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
		
1.7. บันทึกการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และจัดท�ำประกาศการคืนสภาพการเป็น
นักศึกษา
		
1.8. ประกาศผลการเรียนในระบบประจ�ำภาคการศึกษา
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2. งานตรวจสอบและรับรองผลทางการศึกษา อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(อาคาร 35) ชั้น 2 โดยมีบริการดังนี้
		 2.1. ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษา
		 2.2. จัดท�ำใบรับรองทางการศึกษา
3. งานส�ำเร็จการศึกษา อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชั้น 2
โดยมีบริการดังนี้
		 3.1 ด�ำเนินการเกี่ยวกับการรับค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษา
		 3.2 ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นส�ำเร็จการศึกษา
		 3.3 ด�ำเนินการในการออกเอกสารทางการศึกษา เช่น
			 - ใบรายงานผลทางการศึกษา (Transcrip)
			 - ออกใบประกาศนียบัตรและใบปริญญาบัตร
		 3.4 ด�ำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้ส�ำเร็จการศึกษาเข้าสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
		 3.5 จัดระเบียบและระบบการจัดเก็บเอกสาร และหลักฐานผู้ส�ำเร็จการศึกษา
4. งานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)
ชั้น 2 โดยมีบริการดังนี้
		 4.1 บริการเปลี่ยนค�ำน�ำหน้า เปลี่ยนยศ ส�ำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
		
4.2 บริการหน้าเว็บไซต์ โดยเชื่อมโยง ระบบฐานข้อมูลส�ำหรับตรวจสอบรายชื่อมหาบัณฑิต
บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาและตรวจสอบก�ำหนดการงานซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
5. งานรับเข้าศึกษา อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชัน้ 2 โดยมี
บริการดังนี้
		
5.1 บริการรับสมัครและจ�ำหน่ายใบสมัครแก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระบบรับตรง
		 5.2 บริการพิมพ์บัตรประจ�ำตัวสอบ ให้กับผู้สมัคร
		 5.3 บริการหน้าเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยง ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ส�ำหรับผู้ประสงค์จะเข้ารับ
การศึกษาที่มหาวิทยาลัย ฯ โดยมีแผนการรับ ก�ำหนดการ สถานที่สอบคัดเลือก คุณสมบัติของ
ผู้สมัครต่าง ๆ ที่สามารถตรวจสอบและด�ำเนินการ ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และไปช�ำระ
เงินที่ธนาคารตามที่ได้ระบุไว้
		 5.4 บริการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่กำ� ลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
และมีผลการเรียนดี ตรงกับคุณสมบัติที่หลักสูตรและสาขาวิชาก�ำหนด สามารถสมัครเพื่อรับการ
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
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คัดเลือกเป็นนักศึกษาระบบโควตา แบบเปิด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้วช�ำระค่าสมัครที่ธนาคาร และ
สามารถติดตามตรวจสอบผลการสมัคร ก�ำหนดการคัดเลือก ผลการคัดเลือกผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้
6. งานพัฒนาวิชาการ อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชัน้ 2 โดยมี
บริการดังนี้
		 6.1. ประสานงานสาขาวิชาและคณะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของแต่ละสาขา
		 6.2. ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร และแผนการเรียนของนักศึกษา และคณาจารย์
		 6.3. ควบคุม ดูแลและด�ำเนินการบันทึกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรในระบบบริการ
การศึกษา (ESS)
		 6.4. สนับสนุนกระบวนการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพที่สะท้อน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละหลักสูตร
		 6.5. ติดตามการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย
		 6.6. เสนอแนะให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรทั้งที่มีอยู่แล้ว และ/หรือหลักสูตรที่ยังไม่ท�ำการเปิดสอน
		 6.7. รวบรวมหลักสูตร และเอกสารหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
		 6.8. ประสานงานกับสาขาวิชาต่าง ๆ และคณะ เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
และการขอเพิ่มรายวิชา ขอยกเลิกรายวิชา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชาใน
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
		 6.9. พัฒนาระบบและกลไกในการด�ำเนินงานการพัฒนาและการบริหารหลักสูตรให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร การประกันคุณภาพหลักสูตร
		 6.10. พัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรการศึกษา ฐานข้อมูลอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
		 6.11. พัฒนาระบบทะเบียนหลักสูตร โครงการขอเปิดสอน หลักสูตรรายวิชา
		 6.12. งานตรวจสอบการเปิด ปรับปรุง ปิดหลักสูตรและรายวิชา ตามแบบฟอร์มการจัดท�ำ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
		 6.13. ให้บริการข้อมูลเอกสารค�ำอธิบายรายวิชา
		 6.14. เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
7. งานส่งเสริมวิชาการ อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชั้น 2
โดยมีบริการดังนี้

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

32

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

		 7.1 พัฒนาระบบและกลไกมาตรฐานในการจัดท�ำต�ำราทางวิชาการ
		 7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาต�ำราทางวิชาการ
		 7.3 จัดท�ำฐานข้อมูลต�ำราทางวิชาการ
		 7.4 เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
		 7.5 ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
		 7.6 งานสนับสนุนการจัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนางานวิชาการ
		 7.7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
		 7.8 พัฒนาเครือข่ายงานพพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา
8. งานมาตรฐานการศึกษา อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชัน้ 2
โดยมีบริการดังนี้
		 8.1 ควบคุม ดูแล การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
		 8.2 ประสานงานเพื่อขอรับรองหลักสูตรจาก สกอ. , สอศ. และ คกศ.
		 8.3 ติดตามการประเมินผลหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
		 8.4 พัฒนาปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
วิชาการ ของมหาวิทยาลัย
		 8.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา
9. งานบริการทัว่ ไป อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชัน้ 2 โดยมี
บริการดังนี้
		 9.1 บริการข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของส�ำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
		 9.2 บริการออกไปแนะน�ำ แนะแนวทางการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ส�ำหรับสถาบัน
การศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกับแผนกงาน แนะแนว กองพัฒนานักศึกษา
ตามที่ได้รับการขอความอนุเคราะห์
		 9.3 บริการตอบข้อสงสัย โดยใช้ระบบกระดานข่าว บนระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก่ สายตรง
อธิการบดี สายตรงผู้อ�ำนวยการและทาง Facebook ของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
		 9.4 บริการตอบข้อสงสัยส�ำหรับผู้ที่ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์
		 9.5 ให้บริการข้อมูลสถิติการรับสมัครนักศึกษา สถิติบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ที่สนใจ
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การให้บริการ หนังสือรับรองรายวิชา
เตรียมเอกสาร

1. สำ�เนาใบแสดงผลการศึกษา (รบ.) ที่ผ่านการรับรองรายวิชาจากอาจารย์ประจำ�
หลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา
2. ตัวอย่างหนังสือรับรองรายวิชาจากหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี)

ขั้นตอนและระยะเวลาการใช้บริการ
ขั้นตอน

ระยะเวลา

1. แสดงความจำ�นง และกรอกแบบฟอร์มการขอรับบริการ

1 นาที

2. ส่งแบบฟอร์มการขอรับบริการ สำ�เนาใบแสดงผลการศึกษา (รบ.)
		 ทีผ่ ่านการรับรองรายวิชาฯและเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

50 วินาที
1 นาที

4. ดำ�เนินการจัดทำ�หนังสือรับรองรายวิชาตามใบแสดงผล
		 การศึกษา (รบ.)

20 นาที

5. นำ�หนังสือรับรองรายวิชา เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง**

1 ชั่วโมง

6. ส่งหนังสือรับรองรายวิชา ให้ผู้รับบริการ

1 นาที

** ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้
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การบริการรับช�ำระเงิน
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ส�ำนักงานอธิการบดี กองคลัง
ที่ตั้ง : อาคาร 19 ชั้น 2 ห้อง 19-210

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

กองคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี มีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในการรับช�ำระเงินและ
ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่นักศึกษาที่มาติดต่อช�ำระเงินค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ค่าเพิ่ม / ลด รายวิชา ค่าหนังสือรับรอง ค่าใบรายงานการศึกษา
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต สามารถติดต่อช�ำระเงิน ณ อาคาร 19 ชั้น 2 ห้อง 19-210

ส�ำหรับนักศึกษาเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

ให้นักศึกษา ลงทะเบียนวิชาเรียน ผ่านระบบบริการการศึกษา (ESS) ผ่านทางระบบ
Internet โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือการลงทะเบียนวิชา

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
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ส่วนที่ 2

ข้อมูลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(HISTORY OF RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เดิมชื่อวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 เป็นสถาบันอาชีวศึกษาและช่างเทคนิคชั้นสูง ประเภท
สหศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งห่างจากศูนย์กลางเมืองนครราชสีมา
ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 330 ไร่ มีอาณาเขตพื้นที่ทิศเหนือติดถนนสุรนารายณ์
ทิศใต้ติดคลองล�ำตะคลอง ทิศตะวันตกติดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และทิศตะวันออก
ติดที่ดินของเอกชน บริเวณนี้แต่เดิมมีต้นตะโกขึ้นอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้นจึงมีชื่อสามัญเรียกว่า
“ทุ่งตะโกราย”
วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เริ่มเปิดด�ำเนินการเรียนการสอน
วันแรกเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2499 หลักสูตรระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง 3 แผนกวิชา คือ
แผนกวิชาบัญชีและเลขานุการ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และแผนกวิชาช่างไม้ โดยใช้อาคารไม้ของ
โรงเรียนการช่างนครราชสีมาเป็นสถานที่เรียน ในขณะนั้นมีอาจารย์ทั้งหมด 7 คน นักศึกษา 90 คน
โดยมีนายเสงี่ยม วัฒนธรรม เป็นผู้อ�ำนวยการวิทยาเขตฯ และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2499
มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรก (ปัจจุบันมีอาคารใหม่คณะบริหารธุรกิจขึ้นมาแทน) โดย
ฯพณฯ พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นเป็นประธานในพิธี
นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2500 เป็นต้นมาวิทยาเขต ฯ ได้มีการพัฒนาการศึกษาขึ้นมาเป็น
ล�ำดับ นับตั้งแต่การพัฒนาบุคลากร อาคาร สถานที่ วัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ และได้ขยายการศึกษา
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

98

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

สูงขึ้นในด้านวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม ในสาขาวิชาต่าง ๆ
เพิ่มขึ้นทั้งในระดับ ปวช. ปวส. ปม. (ฝึกหัดครูมัธยม) และปริญญาตรี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของประเทศ และความต้องการของตลาดแรงงาน
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่ม 92 ตอนที่ 48 หน้า 1 มีผลบังคับใช้ในวันต่อมา
ซึ่งท�ำให้วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” เปิดสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2519 จนกระทั่ง
กระทรวงศึกษาธิการประกาศโอนวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา 28 แห่ง มาสังกัดวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคม พ.ศ. 2519 ตามล�ำดับ ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2527 ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมธนารักษ์อนุญาตให้ใช้ที่ดินในความรับผิดชอบของ
กรมธนารักษ์ จ�ำนวนประมาณ 740 ไร่ ที่ต�ำบลคลองหก อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้
ด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีคุณภาพ มีความคล่องตัวในการ
บริหารงานสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็น “สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระราชลัญจกรประจ�ำพระองค์และ
พระมหาพิชัยมงกุฏเป็นเครื่องหมายราชการของสถาบัน ฯ
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อวิทยาเขต
บางแห่งในสังกัดสถาบัน ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามความเป็นจริง และเพื่อสื่อ
ความหมายให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ ของวิทยาเขตนั้น ๆ อย่างชัดแจ้ง ทั้งนี้เนื่องจาก
สถาบันฯ จ�ำเป็นต้องปรับการเรียนการสอน ของวิทยาเขตให้สอดคล้องกับวิทยาการเทคโนโลยี
สมัยใหม่ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6 ก วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลให้เกิด “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” (RAJAMANGALA
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN) ประกอบไปด้วยส่วนราชการดังนี้
1. ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย จังหวัด นครราชสีมา
2. วิทยาเขตสุรินทร์
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3. วิทยาเขตขอนแก่น
4. วิทยาเขตกาฬสินธุ์
5. วิทยาเขตสกลนคร
ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคงเหลือส่วนราชการ 4 ส่วนราชการ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ได้รวมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุ์มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2558 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พระราชทาน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 86 ก
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพ
และเทคโนโลยี ที่เน้นการศึกษาสายอาชีพมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตผู้ส�ำเร็จการศึกษาในสาขา
วิชาชีพต่าง ๆ ทั้งระดับต�่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญาให้ตรงตามความต้องการของตลาด
แรงงาน และมุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญ ด้านการปฏิบัติการ ความเจนจัดทางวิชาการ
และคุณลักษณะที่จ�ำเป็นตามลักษณะอาชีพ พร้อมที่จะท�ำงาน และสามารถปรับปรุงตนเองให้
ก้าวหน้าทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความประณีต ความ
ส�ำนึกในจรรยาอาชีพ คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ
มหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีพลังนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ปรัชญา (Philosophy)
คุณธรรมน�ำหน้า ปัญญาน�ำทาง สรรค์สร้างนวัตกรรม

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการใช้นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สู่การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมสนองโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าประสงค์ 1.1 คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทีส่ ามารถตอบสนอง 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ
เป้าประสงค์ 1.2 นวัตกรรมการศึกษาทีส่ ร้างบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 1.3 ระบบ กลไก และ กระบวนการทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
การศึกษา
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เป้าประสงค์ 1.4 ทรัพยากรที่สนับสนุนการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ และสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรมการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย พัฒนา และการต่อยอดสู่นวัตกรรม
		
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 2.1 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับในระดับ นานาชาติ
เป้าประสงค์ 2.2 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม มีศักยภาพสามารถตอบโจทย์
การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย
เป้าประสงค์ 2.3 ระบบ กลไก และ กระบวนการ ที่ส่งเสริมและสนับสนุน งานวิจัย
งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
เป้าประสงค์ 2.4 ทรัพยากรที่สนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : เสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม (Communities of Innovation)
		
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชนในพื้นที่
เป้าประสงค์ 3.1 ชุมชนต้นแบบในด้านการสร้างหรือการใช้นวัตกรรม/บริการวิชาการ
ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ 3.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการและการถ่ายทอด
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 3.3 ระบบ กลไก และ กระบวนการ ที่ส่งเสริมและสนับสนุน การน�ำนวัตกรรม
สู่ชุมชน สังคม นานาชาติ
เป้าประสงค์ 3.4 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่ชุมชน สังคม
นานาชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล
เป้าประสงค์ 4.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ/การบริหาร
จัดการงบประมาณและ ทรัพย์สินให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าประสงค์ 4.2 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
ต่อระบบ คุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 4.3 ระบบ กลไก และ กระบวนการ ที่ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิรูป
การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 4.4 ทรัพยากรมนุษย์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาเพื่อ
ปฏิรูปองค์กรสู่ยุคดิจิทัล และขับเคลื่อนคลัสเตอร์ของมหาวิทยาลัย

นโยบาย (Policy)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RIDINGQA

สร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (Relevance) นโยบาย (Policy)
สร้างความผูกพัน (รัก เชื่อมั่น ศรัทธา) ต่อองค์กร (Involvement)
สร้างความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละให้กับองค์กร (Dedication)
สร้างจิตส�ำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ (Income Oriented)
ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Networking)
จัดระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
พัฒนาคุณภาพทุกด้าน (Quality)
ยึดมั่นในการพัฒนาภาวะผู้น�ำทุกระดับ (Accumulated Leadership)

ค่านิยม (Value)

RMUTI = Rajamangala University of Technology Isan
R = Reputation มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการผลิตนักปฏิบัติ
M = Morality
มหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
				
ค�ำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส�ำคัญ
U = Unity		
มหาวิทยาลัยที่มีความสามัคคี กลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียว
T = Technology มหาวิทยาลัยที่มีเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมชั้นน�ำ
I = Innovation
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งนวัตกรรม
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คุณลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(Student Characteristics)

Technology Literacy 		
Effective Communication		
Collaboration 			
Ethics and Morality 		
Corporate Social Responsibility
Professional Skill

มีความรู้ทางเทคโนโลยี
มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
มีความร่วมมือส่วนรวม
มีคุณธรรม และ จริยธรรม
มีความรับผิดชอบ
มีทักษะวิชาชีพ

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(RMUTI Identity)
“มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะพร้อมปฏิบัติงาน”
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สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3.

1. ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

4.

ลักษณะภายในวงกลม เป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง
ทางแห่งความส�ำเร็จมรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศภายใต้
ดอกบัว ภายในมีดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ หมายถึงสัญลักษณ์ และเครื่องหมายประจ�ำ
องค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล” บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ และมีเลข 9 อยู่ หมายถึง รัชกาลที่ 9
ด้านล่างของตราวงกลมท�ำพับกรอบโค้งรอบรับชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบ ด้วยลวดลายดอกไม้พิมพ์ประจ�ำยามทั้งสองข้าง หมายถึง
ความเจริญ รุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า “มหาวิทยาลัยแห่งพระราชา”
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2. ดอกไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย

“ดอกแคแสด” มีสีแดงปนสีแสดสดใส จะออกดอกเป็นช่ออยู่ปลายกิ่ง ช่อหนึ่งจะมี 15
- 20 ดอก แต่ละดอกจะผลัดกันบานครั้งละประมาณ 4 - 5 ดอก ดอกมีลักษณะคล้ายกระดิ่ง
กลีบดอกเป็นกลีบรวม ตรงปลายดอกจะแยกเป็น แฉก 5 แฉก ดอกจะออกราว ๆ เดือนธันวาคม
- กุมภาพันธ์

3. สัญลักษณ์ดอกไม้ราชมงคลอีสาน (แคแสด)

ออกแบบเป็นรูปแคแสดผสมผสานกับรูปตัวอักษร U University และเส้นสายจากแคน
ดอกแคแสดมีกลีบดอก 5 กลีบ อันหมายถึง 5 วิทยาเขตที่รวมสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว
ตัวอักษร U ซึ่งย่อมาจาก University นั้น ประกอบขึ้นจากเส้นสายทั้ง 5 เส้น ซึ่งได้มา
จากลักษณะของแคนที่ประกอบด้วย 5 ล�ำ เพื่อสื่อความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอีสาน และเส้น
เหล่านี้มีทิศพุ่งขึ้นไปในทิศเดียวกัน เปรียบเสมือนการก้าวไปพร้อม ๆ กัน ทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อน�ำ
พามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่ความส�ำเร็จร่วมกันทางการศึกษา

4. ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย

“ต้นแคแสด” เป็นพืชยืนต้นทรงพุ่มสูงทรงพุ่มแน่นทึบ ใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวสด เส้นใบ
เป็นร่องเด่นชัด ใบรูปรี ปลายใบแหลม แคแสดเป็นพืชกลางแจ้ง สามารถขยายพันธุ์โดยการ เพาะ
เมล็ด และตัดช�ำราก ขึ้นง่าย โตเร็ว เจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่ ทุกภาค มีความสูงประมาณ 15 - 20 เมตร
			

สีประจ�ำมหาวิทยาลัย คือ “สีแสด”
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ที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต กระจายอยู่ทั่วภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
l

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
เลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

l

:
:
:
:

150 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4323-7492, 0-4333-6370
0-4323-7483
http://www.kkc.rmuti.ac.th/

วิทยาเขตสกลนคร
เลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

l

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
0-4427-1312, 0-4424-2977
0-4424-2217, 0-4424-2977
http://www.rmuti.ac.th/2012/

วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

l

:
:
:
:

:
:
:
:

วิทยาเขตสุรินทร์
เลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

:
:
:
:

199 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
0-4273-4724, 0-4273-4725
0-4273-4723
http://www.skc.rmuti.ac.th/
185 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
0-4451-1022, 0-4451-9036
0-4451-9034
http://www.surin.rmuti.ac.th/
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ท�ำเนียบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการและปฏิบัติ
หน้าที่ด้านกิจการพิเศษ

รศ.ดร.สนั่น การค้า

ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์

ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ
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ท�ำเนียบ ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข

ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา

อาจารย์ ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง

อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ

อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา

อาจารย์เอกชัย แซ่จึง

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ท�ำเนียบ คณบดี

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณบดีคณะศิลปกรรม
และออกแบบอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
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ท�ำเนียบ ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก / สถาบัน / กอง

ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน อาจารย์ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ อาจารย์ ดร.อนิวรรต หาสุข

ผศ.ผุสดี นิลสมัคร

ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ
ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้อำ�นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานอธิการบดี

นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง นางสาวจุฬาลักษณ์ พลเสนา

นางสุมัธยา กิจงาม

ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา

ผู้อำ�นวยการกองคลัง

ผู้อำ�นวยการสถาบันบริการ
วิชาการแห่ง มทร.อีสาน

นางจันทนา เอี่ยมสว่าง นายสังวาลย์ บุตรศรีสวย
รักษาราชการแทน
ผู้อำ�นวยการกองพัฒนานักศึกษา

รักษาราชการแทน
ผู้อำ�นวยการกองกลาง

รักษาราชการแทน
ผู้อำ�นวยการกองนโยบายและแผน

รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการ
สถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนา
ธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน

นางสาวรัญชิดา สาระวิถี อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน
รักษาราชการแทน
ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานบุคคล
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ส่วนที่ 3

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
และเพื่อให้การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2551
(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
(3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรือค�ำสั่งอื่นใด ในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
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ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า
“วิทยาเขต”		
หมายความว่า
							
							
							
							
“อธิการบดี”		
หมายความว่า
							
“คณะ” 		
หมายความว่า
							
							
							
							
							
“คณบดี”
หมายความว่า
							
							
							
							
							
							
“คณะกรรมการประจ�ำคณะ” หมายความว่า
							
							
							
							
							
							

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เขตการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลอี ส านประกอบด้ ว ยวิ ท ยาเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น และ
วิทยาเขตสกลนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ และให้หมายความรวมถึง
ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งท�ำ
หน้าที่จัดการเรียนการสอนด้วย
คณบดี ข องคณะในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และ
ให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งท�ำหน้าที่จัดการเรียน
การสอนด้วย
คณะกรรมการประจ�ำคณะในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือคณะกรรมการ
ประจ�ำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ และให้หมายความรวมถึงคณะ
กรรมการประจ�ำส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ซึ่งท�ำหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้วย
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“สาขาวิชา”		
หมายความว่า
สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนของคณะใน
							
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หัวหน้าสาขาวิชาที่รับผิดชอบงานสาขาวิชาของ
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า
							 คณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า
อาจารย์ที่คณะในมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่
							
ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา
“อาจารย์ผู้สอน”
หมายความว่า
อาจารย์ผู้ท�ำหน้าที่สอนรายวิชาที่นักศึกษา
							
ลงทะเบียนเรียน
ผู้ที่เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
“นักศึกษา”		
หมายความว่า
							
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แผนการจัดการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของ
“แผนการเรียน”
หมายความว่า
							
แต่ละหลักสูตร
ข้อ 6 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2556 เป็นต้นไป
ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�ำนาจออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัย
ค�ำวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด

หมวด 1
การรับเข้าศึกษา

ข้อ 8 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
ผู้ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) คุณสมบัติ
		 (ก) ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
		 (ข) มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
		 (ค) มีคุณสมบัติพิเศษตามที่มหาวิทยาลัย/วิทยาเขตก�ำหนด
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(2) ลักษณะต้องห้าม
		 (ก) เป็นคนวิกลจริต หรือโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
		 (ข) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
ข้อ 9 การรับเข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย หรือวิทยาเขต ก�ำหนด
ข้อ 10 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องด�ำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด พร้อมทั้งช�ำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ถึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เป็นอัน
หมดสิทธิเข้าศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก อธิการบดี หรือรองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตเป็น
กรณีพิเศษ

หมวด 2
ระบบการศึกษา

ข้อ 11 ระบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาด้วยวิธีประสานด้านวิชาการระหว่างคณะหรือสาขาวิชาใดมีหน้าที่
เกี่ยวกับวิชาการด้านใด ก็ให้จัดการศึกษาในวิชาการด้านนั้น แก่นักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2
ภาคการศึกษาปกติซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับคือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย
ก�ำหนดให้ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีภาคการศึกษาฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลา
ศึกษา 6-9 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
ปีการศึกษาและปฏิทินการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 12 การก�ำหนดหน่วยกิต
ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นรายวิชา โดยแต่ละรายวิชาก�ำหนดปริมาณการศึกษาเป็น
จ�ำนวน “หน่วยกิต” การก�ำหนดหน่วยกิตเป็นดังนี้
(1) รายวิชาทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ให้มีค่าเท่ากับ
1 หน่วยกิต
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(2) รายวิชาปฏิบัติ ที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36
ชั่วโมง ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(3) รายวิชาปฏิบัติ ที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54
ชั่วโมง ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(4) การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(5) การท�ำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจก�ำหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งเพิ่มเติมก็ได้ โดยให้
อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายประสานกับคณะ หรือสาขาวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นักศึกษาตามที่คณะหรือสาขาวิชานั้นรับผิดชอบ
ข้อ 13 จ�ำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา
(1) มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมระหว่าง 78 ถึง 90 หน่วยกิต
(2) หลักสูตร 2 ปี ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา และส�ำเร็จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หรือใช้เวลาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนไม่เต็มเวลา
ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา
ข้อ 14 ให้มหาวิทยาลัยประสานกับคณะ หรือสาขาวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
ตามที่คณะหรือสาขาวิชานั้นรับผิดชอบ

หมวด 3
การลงทะเบียนเรียน

ข้อ 15 การลงทะเบียนเรียน
(1) มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
ให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
(2) นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมทั้งช�ำระ
ค่าลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการเข้าศึกษาและ
จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
(3) นักศึกษาปัจจุบันต้องลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด หากพ้น
ก�ำหนดดังกล่าวนักศึกษาจะต้องด�ำเนินการยื่นค�ำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า โดยผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช�ำระค่าปรับลงทะเบียน
ล่าช้ากว่าก�ำหนดโดยให้เป็นไปตามประกาศของ มหาวิทยาลัย
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(4) มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนพร้อมทั้งช�ำระค่าลงทะเบียนเรียน
เมื่อพ้นก�ำหนด 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือพ้นก�ำหนดสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ฤดูร้อน หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือไม่ลง
ทะเบียนเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องลาพักการศึกษา โดย
ขออนุญาตลาพักการศึกษาต่อ คณบดี และต้องช�ำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ภายใน 45 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี
(5) การลงทะเบียนเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดของหลักสูตร
(6) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดสมบูรณ์แล้ว หากภายหลังพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาตามข้อ 30 (7) ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดมาเป็นโมฆะ นักศึกษา
มีสิทธิขอคืนเงินบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างได้เต็มตามจ�ำนวนที่ช�ำระไป
เฉพาะภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ต้องกระท�ำภายในภาคการศึกษาที่การลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ
ข้อ 16 จ�ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาต้องลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
		 (1) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และ
ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ส�ำหรับการลง
ทะเบียนไม่เต็มเวลา ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
		 (2) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติเกินกว่า 22 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน
25 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งได้เพียงภาคการศึกษาเดียว ทั้งนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี เว้นแต่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
ที่จะส�ำเร็จการศึกษา ซึ่งเหลือจ�ำนวนหน่วยกิตไม่เกิน 25 หน่วยกิต โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี
ข้อ 17 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อน
นักศึกษาต้องสอบผ่านในรายวิชาบังคับก่อน แล้วจึงมีสิทธิลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อ
เนื่องได้ มิฉะนั้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นถือเป็นโมฆะ
ข้อ 18 การลงทะเบียนรายวิชาซ�้ำ หรือการลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทน
		 (1) รายวิชาใดที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนน ง+ (D+) หรือ ง (D) นักศึกษาจะลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นซ�้ำอีกก็ได้ การลงทะเบียนเรียนซ�้ำนี้เรียกว่า “การเรียนเน้น” (Re-grade)
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		 (2) รายวิชาใดที่ก�ำหนดไว้ให้เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรนักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนน
ต (F) หรือ ม.จ. (U) หรือ ถ (W) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ�้ำอีกจนกว่าจะได้รับ
ระดับคะแนน ก (A) หรือ ข+ (B+) หรือ ข (B) หรือ ค+ (C+) หรือ ค (C) หรือ ง+ (D+) หรือ ง (D)
หรือ พ.จ. (S)
		 (3) รายวิชาใดที่ก�ำหนดไว้ให้เป็นวิชาเลือกในหลักสูตรนักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนน ต
(F) หรือ ม.จ. (U) หรือ ถ (W) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ�้ำ หรือจะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอื่นแทนก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
		 (4) นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ ค(C) หรือ พ.จ. (S) ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิลง
ทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ�้ำอีก เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้า
สาขาวิชา
		 (5) การนับหน่วยกิตสะสม และการคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่เรียนซ�้ำ หรือ
เรียนรายวิชาแทน ให้คิดเพียงครั้งเดียวเฉพาะครั้งที่ได้คะแนนสูงสุดและให้บันทึกผลการศึกษาทุกครั้ง
ที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
		 (6) การนับหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่ได้ หรือผ่านให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของ
รายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ ง (D) ขึ้นไป หรือได้ระดับคะแนน พ.จ. (S) เท่านั้น
ข้อ 19 การขอเพิ่มรายวิชาเรียน การเปลี่ยนกลุ่มเรียน และการขอถอนรายวิชาเรียน
		 (1) นักศึกษาที่จะขอเพิ่มรายวิชาเรียนหรือการเปลี่ยนกลุ่มเรียน ต้องท�ำภายใน 2 สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
		 (2) การขอถอนรายวิชา
			 (ก) นักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน ผลของการถอนรายวิชาเรียนจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการ
ศึกษา
			 (ข) นักศึกษาขอถอนรายวิชาหลังจาก 2 สัปดาห์แรกแต่ยังไม่เกินสัปดาห์ที่ 12 ของ
ภาคการศึกษาปกติ หรือหลังสัปดาห์แรกแต่ไม่เกินสัปดาห์ที่ 5 ของภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผลของการถอนรายวิชาจะบันทึกระดับคะแนน ถ (W)
ลงในใบแสดงผลการศึกษา
		 (3) การขอเพิ่มรายวิชาเรียนและการขอถอนรายวิชาเรียน จ�ำนวนหน่วยกิตที่เหลืออยู่
จะต้องเป็นไปตามข้อ 16
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ข้อ 20 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต(Audit)
		 (1) การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร ประเภทไม่นับหน่วยกิต
(Audit) ให้ปฏิบัติตามข้อ 19 (1) ทั้งนี้การก�ำหนดจ�ำนวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนให้เป็น
ตามข้อ 16 โดยไม่รวมถึงรายวิชาเสริมหลักสูตรซึ่งไม่นับหน่วยกิตม.น.(AU)
		 (2) หน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเข้าเป็นหน่วยกิตสะสม
และหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร และให้บันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดง
ผลการศึกษา
		 (3) นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไม่นับหน่วยกิตนักศึกษาผู้นั้นจะ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ�้ำอีกเพื่อเป็นการนับหน่วยกิตในภายหลังก็ได้
ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา
		 (1) สถานศึกษาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนข้ามต้องเป็นสถานศึกษาที่คณะให้ความ
เห็นชอบ
		 (2) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประเภทไม่นับหน่วยกิต (Audit) ต้อง
เป็นไปตามข้อ 20
		 (3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อนับหน่วยกิตในหลักสูตรต้องเป็นรายวิชาที่ไม่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัย และเป็นรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนกันได้กับรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
		 (4) นักศึกษายื่นค�ำร้องต่อคณะโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณบดี ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา แล้วให้คณะแจ้งส�ำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ หลังจากนั้นนักศึกษาจึงไปด�ำเนินการ ณ สถานศึกษาที่ต้องการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา
		 (5) นักศึกษาจากสถานศึกษาอื่นที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา
กับมหาวิทยาลัย ให้ช�ำระอัตราค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย		
ข้อ 22 เวลาเรียน
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ตลอดภาคการศึกษา จึงจะมีสิทธิสอบประจ�ำภาคการศึกษาในรายวิชานั้น ในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่ถึง
ร้อยละ 80 อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและได้รับอนุมัติ
จากคณบดี จึงจะมีสิทธิสอบประจ�ำภาคการศึกษาในรายวิชานั้น
นักศึกษาที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดไม่ครบตามที่ก�ำหนดไว้ในวรรคแรกและไม่ได้รับอนุมัติ
ให้เข้าสอบประจ�ำภาคการศึกษาในรายวิชานั้นให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น
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ข้อ 23 การเปิดสอนรายวิชาเพิ่ม การงดสอน หรือการจ�ำกัดจ�ำนวนนักศึกษา
คณะอาจงดสอนหรือจ�ำกัดจ�ำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาก็ได้การเปิดสอน
รายวิชาเพิ่มหรืองดสอนในรายวิชาใดต้องท�ำภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

หมวด 4
การวัดและประเมินผลการศึกษา

ข้อ 24 มหาวิทยาลัยก�ำหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละภาคการ
ศึกษาดังต่อไปนี้
(1) การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา จะใช้การประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัว
อักษรตามค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต
		 (ก) ในกรณีที่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามค่าระดับคะแนนต่อ
หน่วยกิตได้ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
ก
ข+
ข
ค+
ค
ง+
ง
ต

หรือ A
หรือ B+
หรือ B
หรือ C+
หรือ C
หรือ D+
หรือ D
หรือ F

ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต

ความหมายค่าระดับคะแนน

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Failed)

		 (ข) ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลการศึกษาเป็นระดับคะแนนต่อหน่วยกิตตัวอักษร
ตามค่าระดับคะแนนได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้
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ระดับคะแนนตัวอักษร

ความหมาย

ถ หรือ W
พ.จ. หรือ S
ม.จ. หรือ U
ม.ส. หรือ I
ม.น. หรือ AU
น.ท. หรือ TC

ถอนรายวิชา (Withdrawn)
พอใจ (Satisfactory)
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
ไม่นับหน่วยกิต (Audit)
หน่วยกิตเทียบโอน (Transfer Credit)

		 (ค) ในกรณีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตจากการศึกษาใน
ระบบการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ให้ใช้ตัวอักษร
ดังต่อไปนี้
ตัวอักษร
น.ม.
น.ส.
น.ฝ.
น.ง.

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

ความหมาย
CS
CE
CT
CP

หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Test)
หน่วยกิตจากการทดสอบ (Credits from Exam)
หน่วยกิตจากฝึกอบรม (Credits from Training)
หน่วยกิตจากการประเมินผลงาน (Credits from Portfolio)

		 (2) การให้ระดับคะแนน ก (A) หรือ ข+(B+) หรือ ข (B) หรือ ค+ (C+) หรือ ค (C)
หรือ ง+ (D+) หรือ ง (D) หรือ ต (F) จะท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
			 (ก) ในรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินผลการศึกษาได้เป็น
ระดับคะแนนตามที่หลักสูตรก�ำหนด
			 (ข) เปลี่ยนระดับคะแนนจาก ม.ส. (I) และส่งผลการศึกษาให้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วันอนุมัติผลการศึกษา
		 (3) การให้ระดับคะแนน ต (F) นอกเหนือจาก 24(2) แล้ว จะท�ำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
			 (ก) ในรายวิชาที่นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 22
			 (ข) นักศึกษาท�ำผิดระเบียบการสอบและได้รับการตัดสินโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัย
			 (ค) นักศึกษาขาดสอบปลายภาคและไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดี
		 (4) การให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) จะท�ำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
			 (ก) นักศึกษาเจ็บป่วยเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 27 (2)
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			 (ข) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัย ซึ่งเหตุสุดวิสัยนั้นได้รับการวินิจฉัยจากอาจารย์
ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่ผู้สอนสังกัด
			 (ค) เมื่ออาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะ
นักศึกษาต้องท�ำงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษาในรายวิชาที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์พอจะประเมิน
ผลการศึกษาได้
		 (5) การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
			 (ก) นักศึกษาผู้ใดได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชาใด จะต้องยื่นค�ำร้องต่ออาจารย์
ผู้สอนรายวิชานั้น ทั้งนี้จะต้องกระท�ำภายใน 15 วันนับจากวัน อนุมัติผลการศึกษา เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนก�ำหนดระยะเวลาส�ำหรับการวัดผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์นั้น เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน
นับตั้งแต่วันอนุมัติผลการศึกษาเว้นแต่ในรายวิชาที่เป็นโครงการ ให้ขออนุมัติคณบดี เพื่อเปลี่ยนระดับ
คะแนน ม.ส. (I) ให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก�ำหนดทั้ง 2 กรณีแล้ว ระดับ
คะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชานั้นจะถูกเปลี่ยนให้เป็นระดับคะแนน ต (F) โดยปริยาย
ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป หมายถึง ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ให้เป็นวันสิ้นภาค
การศึกษาใด ๆ ถัดไปจากภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) เป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ถ้าหากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน
จะต้องด�ำเนินการวัดผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์นั้น ให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อน
มิฉะนั้นระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชานั้น จะถูกเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน ต (F) โดยปริยาย
นักศึกษาผู้ใดที่ได้รับระดับคะแนน ม.ส. (I) ได้ยื่นค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา
ฤดูร้อน จะต้องด�ำเนินการวัดผลทางการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์นั้น ให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา
ฤดูร้อน มิฉะนั้นระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชานั้น จะถูกเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน ต (F) โดยปริยาย
			 (ข) เมื่ออาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะ
นักศึกษาต้องท�ำงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษาในรายวิชานั้น โดยมิใช่ความผิดของนักศึกษา
ในกรณีเช่นนี้ การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้สูงกว่าระดับคะแนน ค (C) ขึ้นไปได้ แต่ถ้าเป็น
กรณีความผิดของนักศึกษาแล้ว การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้ได้ไม่สูงกว่าระดับคะแนน ค (C)
		 (6) การให้ระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) จะท�ำได้ในรายวิชาที่ผลการประเมิน
การศึกษาเป็นที่พอใจและไม่พอใจ ดังกรณีต่อไปนี้
			 (ก) ในรายวิชาที่หลักสูตรก�ำหนดไว้ว่า ให้ประเมินผลการศึกษาอย่างไม่เป็นระดับ
คะแนน ก (A) หรือ ข+(B+) หรือ ข (B) หรือ ค+ (C+) หรือ ค (C) หรือ ง+ (D+) หรือ ง (D) หรือ ต (F)
			 (ข) ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอกเหนือไปจากหลักสูตร และขอรับ
การประเมินผลการศึกษาระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U)
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			 (ค) ระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) ไม่มีค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต และ
หน่วยกิตที่ได้ไม่น�ำมาค�ำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
แต่ให้นับรวมเข้าเป็นหน่วยกิตสะสมด้วย
		 (7) การให้ระดับคะแนน ม.น. (AU) จะท�ำได้ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลง
ทะเบียนเรียนประเภทไม่นับหน่วยกิตตามข้อ 20 โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด
		 (8) การให้ระดับคะแนน ถ (W) จะกระท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
			 (ก) ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อ 19 (2) (ข)
			 (ข) นักศึกษาลาป่วยก่อนสอบ และไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชา หรือทั้งหมดได้
โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 27 (1) และคณบดีได้พิจารณาร่วมกับ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นแล้ว
เห็นว่าการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นขาดเนื้อหาส่วนที่ส�ำคัญ สมควรให้ระดับคะแนน ถ (W) ในรายวิชานั้น
		 (ค) นักศึกษาลาพักการศึกษาเนื่องจากเหตุผลตามข้อ 28 (1)
		 (ง) นักศึกษาลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาใดตามข้อ 28 (4) (ข) หรือ (ค)
		 (จ) กรณีที่นักศึกษาได้รับม.ส. (I) ที่ได้รับตามข้อ 27 (1) หรือ (2) และไม่สามารถ
ด�ำเนินการแก้ไข ม.ส. (I) ตามเวลาที่ก�ำหนดได้ให้คณบดีอนุมัติให้เปลี่ยนจาก ม.ส.(I) เป็น ถ (W)
		 (ฉ) ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนประเภทไม่นับหน่วยกิตตาม
ข้อ 20 และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียน
ด้วยความตั้งใจ
		 (9) การให้ น.ม. (CS) หรือ น.ส. (CE) หรือ น.ฝ. (CT) หรือ น.ง. (CP) จะท�ำได้ใน
รายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การเที ย บโอนผลการเรี ย นจากการศึ ก ษานอกระบบและหรื อ การ
ศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
		 (10) การให้ น.ท. (TC) จะท�ำได้ในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนผลการศึกษา
จากการศึกษาในระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ
ข้อ 25 การประเมินผลการศึกษาและการค�ำนวณระดับคะแนนเฉลี่ย
		 (1) การประเมินผลการศึกษาให้ท�ำเมื่อสิ้นสุดการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
		 (2) การค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
			 (ก) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค ให้ค�ำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตที่
นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมจ�ำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษานั้น
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		 (ข) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค�ำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ก�ำลังคิดค�ำนวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนน
ต่อหน่วยกิตที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมจ�ำนวนหน่วยกิตสะสม
		 (ค) การค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง หากทศนิยมต�ำแหน่งที่
3 มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 5 ให้ปัดขึ้น
		 (ง) ในกรณีที่นักศึกษาได้ ม.ส. (I) ในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้
รอการค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไว้ก่อน

หมวด 5
การลาของนักศึกษา

ผู้สอน

ข้อ 26 การลาเรียน การลาป่วย และลากิจในระหว่างเรียน ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์

ข้อ 27 การลาสอบ
		 (1) การลาป่วยก่อนสอบ เป็นกรณีที่นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้น
จะสิ้นสุดลงและยังป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ ซึ่งท�ำให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
ให้นักศึกษายื่นใบลาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์ เพื่อขออนุมัติต่อคณบดี
		 (2) การลาป่วยระหว่างสอบ เป็นกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้ว
แก่เกิดเจ็บป่วยจนไม่สมารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ ให้ยื่นใบลาพร้อมด้วยใบรับรอง
แพทย์ เพื่อขออนุมัติต่อคณบดี
		 (3) การยื่นใบลาตาม (1) และ (2) ให้ยื่นภายใน 7 วันนับจากวันลา เว้นแต่จะมีเหตุ
อันควรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี
ข้อ 28 การลาพักการศึกษา
		 (1) นักศึกษายื่นค�ำร้องต่อคณบดี เพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการ
ศึกษาปกติติดต่อกัน ส�ำหรับการลาพักเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาติดต่อกันให้กระท�ำ ในกรณีต่อไปนี้
			 (ก) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
			 (ข) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรให้การสนับสนุน
			 (ค) ป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามค�ำสั่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของ
เวลาเรียนในภาคการศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรับรองแพทย์
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			 (ง) มีความจ�ำเป็นส่วนตัว โดยแสดงเหตุความจ�ำเป็นนั้น ทั้งนี้นักศึกษาต้องได้ศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
		 (2) นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน หรือลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตเป็นกรณีพิเศษ
		 (3) นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต้องยื่น
ค�ำร้องขอกลับเข้าศึกษาก่อนวันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกตินั้น ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
เพื่อขออนุมัติต่อคณบดี
		 (4) การลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา โดยที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
สมบูรณ์แล้ว มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
			 (ก) นักศึกษาขอลาพักการศึกษาในระหว่าง 2 สัปดาห์แรกนับแต่วันเปิดภาคการ
ศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะ
ไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา ทั้งนี้ ค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย แต่นักศึกษาต้องช�ำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
			 (ข) นักศึกษาขอลาพักการศึกษาเมื่อพ้นก�ำหนด 2 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน
12 สัปดาห์แรกนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ ให้บันทึกระดับคะแนน ถ (W) ทุกรายวิชาที่ได้ลง
ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นลงในใบแสดงผลการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาไม่ต้องช�ำระค่ารักษา
สภาพการเป็นนักศึกษา
			 (ค) นักศึกษาขอลาพักการศึกษาเมื่อพ้นก�ำหนด 12 สัปดาห์แรกนับแต่วันเปิดภาค
การศึกษาปกติ ให้บันทึกระดับคะแนนตัวอักษร ต (F) หรือ ม.จ. (U) ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษานั้น ลงในใบแสดงผลการศึกษา เว้นแต่กรณีที่นักศึกษาเจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยมี
หลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ และเมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว ให้บันทึกระดับคะแนน
ถ (W) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นลงในใบแสดงผลการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษา
ไม่ต้องช�ำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
		 (5) กรณีที่มหาวิทยาลัยมีค�ำสั่งให้นักศึกษาพักการศึกษา เนื่องจากการถูกลงโทษด้วย
กรณีใดๆ ตามข้อบังคับหรือระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น ในภายหลังการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นเป็น
โมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้
ช�ำระไปแล้ว แต่นักศึกษาไม่ต้องช�ำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
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		 (6) กรณีที่มหาวิทยาลัยมีค�ำสั่งให้นักศึกษาลาพักการศึกษา เนื่องจากการถูกลงโทษ
ด้วยกรณีใด ๆ ตามข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น ก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด นักศึกษาต้องช�ำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
		 (7) การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือการกลับเข้าศึกษาใหม่ หรือการถูกให้
พักการศึกษาแล้วแต่กรณี ไม่เป็นเหตุให้สถานภาพการเป็นนักศึกษาขยายเวลาออกไปเกินกว่าระยะ
เวลาการศึกษาที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 13 (2) ยกเว้นข้อ 28 (1) (ก)
		 (8) นักศึกษาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ลาพักการศึกษาต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
ข้อ 29 การลาออกจากการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกต้องน�ำใบลาออก
ที่ผ่านการรับรองว่านักศึกษาผู้น้ันไม่ได้มีหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัยอีก ยื่นต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
ผ่านความเห็นจากคณบดี และน�ำเสนออธิการบดี หรือรองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต เพื่อพิจารณา
อนุมัติ ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

หมวด 6
การพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ 30 นักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
		 (1) ตาย
		 (2) ลาออก
		 (3) ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร
		 (4) ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อตามข้อ 8
		 (5) ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามข้อ 15 (2) หรือ (4)
กรณีที่นักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษาตามข้อ 15 (4) นักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพื่อกลับเข้าศึกษาใหม่ได้
โดยขออนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งให้ถือเอาระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษาเป็นระยะเวลาพักการศึกษา ทั้งนี้จะต้องไม่พ้นก�ำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนนักศึกษา และนักศึกษาจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เสมือนเป็นผู้ลาพักการ
ศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
		 (6) หมดระยะเวลาศึกษาตามข้อ 13 และมีจ�ำนวนหน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร
		 (7) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามจ�ำนวนหน่วยกิต
ดังนี้
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			 (ก) เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 30 ถึง 59 หน่วยกิต มีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า 1.50
			 (ข) เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิตขึ้นไป มีค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า 1.75
			 (ค) เมื่อลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ครบ และหน่วยกิตสะสมครบตามที่
ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า 1.90
กรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบ และจ�ำนวนหน่วยกิตสะสม
ครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00
ซึ่งผลการศึกษาไม่เพียงพอที่จะเสนอชื่อเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษา และรับประกาศนียบัตร ให้นักศึกษา
ขอลงทะเบียนเรียนซ�้ำในรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต�่ำกว่า ก (A) เพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
นักศึกษาผู้ใดที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากผลการศึกษาในภาค
การศึกษาใด ๆ ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียน และผลการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปเป็นโมฆะและ
ไม่มีผลใดๆ ที่ผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
(8) ท�ำผิดข้อบังคับอื่นของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้พ้นสถานภาพการ
เป็นนักศึกษา

หมวด 7
การเทียบโอนผลการเรียน การโอนรายวิชา การยกเว้นรายวิชา
การเปลี่ยนหรือย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น
ข้อ 31 การเทียบโอนผลการเรียน การโอนรายวิชา การยกเว้นรายวิชา
		 (1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
		 (2) หลักเกณฑ์ และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียน และโอน
หน่วยกิตจากการศึกษาในระบบหรือระหว่างการศึกษาในระบบการเทียบโอนความรู้ และการให้
หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และหรือจากการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบให้
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
		 (3) การโอนรายวิชา
การโอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชาและคณะ
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีก่อน ส�ำหรับรายวิชาที่ต้องการโอนจะต้องเป็นรายวิชาที่มีอยู่
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ในหลักสูตรที่ก�ำลังศึกษาอยู่และให้น�ำรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้โอนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ๆ
มาคิดค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย
		 (4) การยกเว้นรายวิชา
			 (ก) การยกเว้นรายวิชาจะท�ำได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของหน่วยกิต ทั้งหมดตามหลักสูตร
และต้องลงทะเบียนเรียนอีกไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
			 (ข) รายวิชาที่ยกเว้นให้ต้องได้ระดับคะแนนตั้งแต่ ค (C) ขึ้นไป
นักศึกษาทีต่ อ้ งการยกเว้นรายวิชาให้ยนื่ ค�ำร้องขอยกเว้นรายวิชาต่อคณะภายในภาคการศึกษา
แรกที่นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพื่อให้คณะระบุจ�ำนวนปีที่ต้องศึกษา
การค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค หรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ให้น�ำรายวิชา
ที่ได้รับการยกเว้นมาค�ำนวณ เว้นแต่ในสาขาวิชาที่ต้องใช้ผลการเรียนประกอบการขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายก�ำหนด ให้มีสิทธิขอโอนรายวิชาได้และให้น�ำรายวิชาเหล่านั้นมา
ค�ำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย
นักศึกษาผู้ใดที่พ้นจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว สอบกลับเข้ามาเป็นนักศึกษา
ใหม่ได้ภายใน 6 ภาคการศึกษา ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิขอยกเว้นรายวิชาที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัย
มาแล้ว โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน ค (C) ขึ้นไป เว้นแต่ใน
สาขาวิชาที่ต้องใช้ผลการเรียนประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายก�ำหนด ให้
มีสิทธิขอยกเว้นรายวิชาได้และให้น�ำรายวิชาเหล่านั้นมาค�ำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค
และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย
ข้อ 32 การเปลี่ยนหรือย้ายสาขาวิชา
		 (1) การเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
		 (2) การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
		 (3) การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับการ อนุมัติจากคณบดี
		 (4) เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยศึกษามาในหลักสูตรเดิมให้น�ำผล
การเรียนมาใช้ในหลักสูตรใหม่ได้โดยการเทียบโอนผลการเรียน
		 (5) ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสาขาวิชายื่นค�ำร้อง ที่ได้รับการอนุมัติจากคณบดีต่อ
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามแบบที่ก�ำหนดไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการ
ศึกษาที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายสาขาวิชา
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ข้อ 33 การรับโอนนักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น
		 (1) นักศึกษาที่ขอโอนมาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ของสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
		 (2) ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8
หลักเกณฑ์การรับโอนให้น�ำบทบัญญัติในข้อ 31 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

หมวด 8
การยื่นขอส�ำเร็จการศึกษาการส�ำเร็จการศึกษาและการอนุมัติประกาศนียบัตร

ข้อ 34 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอยื่นส�ำเร็จการศึกษา ดังนี้
		 (1) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร รวมทั้งการลง
ทะเบียนรายวิชาที่เคยได้ระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.ส. (I) หรือ ถ (W) ด้วย ทั้งนี้การลงทะเบียน
ต้องเป็นไปตามข้อ 16 (2)
		 (2) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังมิได้ด�ำเนินการยื่นขอส�ำเร็จ
การศึกษา
ข้อ 35 การยื่นขอส�ำเร็จการศึกษา
นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 34 ต้องด�ำเนินการยื่นขอส�ำเร็จการศึกษา ตามแบบ
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดต่อคณะให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายใน
30 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยให้ท�ำทุกภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
จนกว่าคณะกรรมการประจ�ำคณะจะอนุมัติการส�ำเร็จการศึกษา หากพ้นระยะเวลาที่ก�ำหนด ให้เสนอ
ขออนุมัติต่ออธิการบดี หรือรองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต
ข้อ 36 การส�ำเร็จการศึกษาและการอนุมัติประกาศนียบัตร
ผู้ที่จะส�ำเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
		 (1) สอบได้จ�ำนวนหน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตร และข้อก�ำหนดของสาขาวิชาต่างๆ
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 2.00
		 (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่หลักสูตรก�ำหนดและผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
		 (3) ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามประกาศมหาวิทยาลัย
		 (4) ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย
ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะอนุมัติส�ำเร็จการศึกษาแก่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม (1) (2)
(3) และ (4) โดยรายงานสภาวิชาการเพื่อทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อนุมัติประกาศนียบัตร
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วันส�ำเร็จการศึกษา ให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการประจ�ำคณะประชุมพิจารณาอนุมัติผลการ
ศึกษา ส�ำหรับวันอนุมัติประกาศนียบัตรให้ถือเอาวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติประกาศนียบัตร

หมวด 9
บทเฉพาะกาล

ข้อ 37 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และยังคงมีสภาพ
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในวันที่ข้อบังคับมีผลบังคับใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยอนุโลมจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
ข้อ 38 ส�ำหรับหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะที่นอกเหนือจากข้อบังคับนี้ให้
จัดท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ข้อ 39 หน้าที่ใดในส่วนของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามข้อบังคับนี้ ให้เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานของวิทยาเขตที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นที่ท�ำหน้าที่ด้านส่งเสริมวิชาการ และงาน
ทะเบียน
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
(ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 17 (2)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในการประชุมครั้งที่ 8 /2559 เมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ......”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2554
(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
(3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
(4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
(5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557
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บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง ประกาศมติหรือค�ำสั่งอื่นใดที่มีก�ำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“วิทยาเขต” หมายความว่า วิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณะ” หมายความว่า คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และให้หมายความรวมถึงสวนงานภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งท�ำหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้วย
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน หรือหัวหน้าสวนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และให้หมายความรวม
ถึงหัวหน้าส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่ง
ท�ำหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้วย
“คณะกรรมการประจ�ำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ�ำคณะในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือคณะกรรมการประจ�ำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี ฐานะ
เทียบเท่าคณะ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการประจ�ำส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งท�ำหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้วย
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนของคณะในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาที่รับผิดชอบงานสาขาวิชาของคณะ
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ผู้ท�ำหน้าที่สอนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“แผนการเรียน” หมายความว่า แผนการจัดการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน�ำผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ทักษะ
และประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษา
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

140

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์จากการท�ำงานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาตามหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สวท.” หมายความว่า ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือหน่วยงานของ
วิทยาเขตที่มีชื่อเรียกเป็นอยางอื่นที่ท�ำหน้าที่ด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ�ำนาจวินิจฉัย ตีความ ตลอดจนออก
ประกาศ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้
ข้อ 6 ให้ สวท. ท�ำหน้าที่ด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามข้อบังคับนี้

หมวด 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 7 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
		 ผู้ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
		 (1) เป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
			 (ก) ส�ำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
			 (ข) ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวง
ศึกษาธิการรับรอง
			 (ค) ผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด
ไว้ในหลักสูตร
			 (ง) มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
			 (จ) มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดเป็นกรณีพิเศษ
		 (2) ลักษณะต้องห้าม
			 (ก) เป็นคนวิกลจริต หรือโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
			 (ข) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
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ข้อ 8 การรับเข้าศึกษา
		 ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย หรือวิทยาเขตก�ำหนด
ข้อ 9 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องด�ำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด พร้อมทั้งช�ำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ถึง
จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษา หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เป็น
อันหมดสิทธิเข้าศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการประจ�ำวิทยาเขตเป็น
กรณีพิเศษ

หมวด 2
ระบบการศึกษา

ข้อ 10 ระบบการจัดการศึกษา
ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ให้แก่นักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย โดยประสานด้าน
วิชาการกับคณะหรือสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ�ำเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอนที่มีลักษณะเฉพาะก็ได้ โดยจัดท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยใช้การจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบงออกเป็น 2 ภาค
การศึกษา ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ในภาคการ
ศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกวา 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ไมนับรวมเวลาส�ำหรับการสอบ
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลา
ศึกษา 5-8 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้
ไม่นับรวมเวลาส�ำหรับการสอบ
ปีการศึกษาและปฏิทินการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 การก�ำหนดหน่วยกิต
ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นรายวิชา โดยแต่ละรายวิชาก�ำหนดปริมาณการศึกษาเป็น
จ�ำนวน “หน่วยกิต” การคิดหนวยกิตเป็นดังนี้
		 (1) รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
		 (2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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		 (3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(4) การปฏิบัติสหกิจศึกษาใช้เวลาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่องโดยต้อง
ปฏิบัติงานเต็มเวลาให้มีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต
(5) การท�ำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท�ำโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกวา 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจก�ำหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งเพิ่มเติมก็ได้ โดยให้อธิการบดี
หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายประสานกับคณะ หรือสาขาวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
ตามที่คณะหรือสาขาวิชานั้นรับผิดชอบ
ข้อ 12 จ�ำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา
		 (1) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาและส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หรือใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษาและส�ำเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
		 (2) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หรือใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษาและส�ำเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน14 ภาคการศึกษาปกติส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
		 (3) หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา และส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ
ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หรือใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 15 ปีการศึกษาและส�ำเร็จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
		 (4) หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา และส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ
ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หรือใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 18 ปีการศึกษาและส�ำเร็จการ
ศึกษาได้ไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 13 ให้มหาวิทยาลัยประสานกับคณะ หรือสาขาวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษาตามที่คณะ หรือสาขาวิชานั้นรับผิดชอบ
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หมวด 3
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียน
		 (1) มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการลงทะเบียนเรียน ในรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
ให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
		 (2) นักศึกษาใหม่ท่ีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมทั้ง
ช�ำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการเข้าศึกษา
และจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
		 (3) นักศึกษาปัจจุบันต้องลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด หาก
พ้นก�ำหนดดังกล่าวนักศึกษาจะต้องด�ำเนินการยื่นค�ำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า โดยผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช�ำระค่าปรับลงทะเบียน
เรียนล่าช้ากว่าก�ำหนดโดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
		 (4) มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้งช�ำระค่าลงทะเบียน
เมื่อพ้นก�ำหนด 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือพ้นก�ำหนดสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ฤดูร้อน หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือไม่
ลงทะเบียนเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาจะต้องลาพักการศึกษา
โดยขออนุญาตลาพักการศึกษาต่อคณบดี และจะต้องช�ำระเงินคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาภายใน 45 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติดังกล่าวมหาวิทยาลัย
จะถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
		 (5) การลงทะเบียนเรียนต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษา และเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของหลักสูตร
		 (6) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดสมบูรณ์แล้ว หากภายหลังพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาตามข้อ 29 (7) ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดมาเป็นโมฆะ
นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืนเงินบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้เต็มตามจ�ำนวน
ที่ช�ำระไปเฉพาะภาคเรียนนั้น ทั้งนี้ต้องกระท�ำภายในภาคการศึกษาที่การลงทะเบียนเรียนนั้นเป็นโมฆะ
ข้อ 15 จ�ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
		 (1) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน
22 หน่วยกิต ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส�ำหรับการลงทะเบียน
ไม่เต็มเวลา ส่วนในภาคฤดูร้อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

144

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

		 (2) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติเกินกว่า 22 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 25
หน่วยกิตในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งได้เพียงภาคการศึกษาเดียว ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี เว้นแต่ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะ
ส�ำเร็จการศึกษา ซึ่งเหลือจ�ำนวนหน่วยกิตไม่เกิน 25 หน่วยกิต โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี
		 (3) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนเกินกว่า 9 หน่วยกิต
แต่ไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส�ำเร็จการศึกษา ซึ่งเหลือจ�ำนวนหน่วยกิต
ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจาก
คณบดี
		 ทั้งนี้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส�ำเร็จการศึกษา
ตาม (2) แล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนเกินตาม (3) ได้อีก
		 (4) กรณีมีเหตุอันควร หรือในกรณีที่หลักสูตรก�ำหนดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการ
ศึกษาใดต�่ำกว่าที่ก�ำหนดไว้ใน (1) ให้ลงทะเบียนเรียนต�่ำกว่าที่ก�ำหนดไว้ได้ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดี
ข้อ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อน
		 นักศึกษาต้องสอบผ่านในรายวิชาบังคับก่อน แล้วจึงมีสิทธิลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ต่อเนื่องได้ มิฉะนั้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นถือเป็นโมฆะ
ข้อ 17 การลงทะเบียนเรียนซํ้า หรือการลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทน
		 (1) รายวิชาใดที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนน ง+ (D+) หรือ ง (D) นักศึกษาจะลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นซํ้าอีกก็ได้ การลงทะเบียนเรียนซํ้านี้เรียกว่า การเรียนเน้น (Re-grade)
		 (2) รายวิชาใดทีก่ ำ� หนดไว้ให้เป็นวิชาบังคับในหลักสูตร นักศึกษาได้รบั ระดับคะแนน ต
(F) หรือ ม.จ. (U) หรือ ถ (W) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้าอีกจนกว่าจะได้รับ
ระดับคะแนน ก (A) หรือ ข+ (B+) หรือ ข (B) หรือ ค+ (C+) หรือค (C) หรือ ง+ (D+) หรือ ง (D)
หรือ พ.จ. (S)
		 (3) รายวิชาใดที่ก�ำหนดไว้ให้เป็นวิชาเลือกในหลักสูตร นักศึกษาได้รับระดับคะแนน ต
(F) หรือ ม.จ. (U) หรือ ถ (W) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้า หรือจะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอื่นแทนก็ ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
		 (4) นักศึกษาทีไ่ ด้ระดับคะแนนตัง้ แต่ ค(C) หรือ พ.จ. (S) ในรายวิชาใด ไม่มสี ทิ ธิลงทะเบียน
เรียนในรายวิชานั้นซํ้าอีก เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขา
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		 (5) การนับหน่วยกิตสะสม และการคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่เรียนซํ้า หรือ
เรียนรายวิชาแทน ให้คิดเพียงครั้งเดียว เฉพาะครั้งที่ได้ระดับคะแนนสูงสุด และให้บันทึกผลการ
เรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
		 (6) การนับหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่ได้หรือผ่าน ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของ
รายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ ง(D) ขึ้นไป หรือได้ระดับคะแนน พ.จ.(S) เท่านั้น
ข้อ 18 การขอเพิ่มรายวิชาเรียน การเปลี่ยนกลุ่มเรียน และการขอถอนรายวิชาเรียน
		 (1) นักศึกษาที่จะขอเพิ่มรายวิชาเรียนหรือการเปลี่ยนกลุ่มเรียน ต้องท�ำภายใน 2 สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน
		 (2) การขอถอนรายวิชาเรียน
			 (ก) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ
หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน ผลของการถอนรายวิชาจะไม่บันทึกลงใน
ใบแสดงผลการศึกษา
			 (ข) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนหลังจาก 2 สัปดาห์แรกแต่ยังไม่เกินสัปดาห์ที่
12 ของภาคการศึกษาปกติ หรือหลังสัปดาห์แรกแต่ไม่เกินสัปดาห์ที่ 5 ของภาคฤดูร้อนส�ำหรับการ
จัดการศึกษา 5-6 สัปดาห์ หรือหลังสัปดาห์แรกแต่ไม่เกินสัปดาห์ที่ 5 ของภาคการศึกษาฤดูร้อน
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผลของการถอนรายวิชาจะบันทึกระดับ
คะแนน ถ (W) ลงในใบแสดงผลการศึกษา
		 (3) การขอเพิ่มรายวิชาเรียนและการขอถอนรายวิชาเรียน จ�ำนวนหน่วยกิตที่เหลืออยู่
จะต้องเป็นไปตามข้อ 15
ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (Audit)
		 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร ประเภทไม่นับหน่วยกิต
(Audit) ให้ปฏิบัติตามข้อ 18 (1) ทั้งนี้การก�ำหนดจ�ำนวนหนวยกิตในการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไป
ตามข้อ 15 โดยไม่รวมถึงรายวิชาเสริมหลักสูตรซึ่งไม่นับหน่วยกิต ม.น. (AU)
หน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมเข้าเป็นหน่วยกิตสะสมและ
หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร และให้บันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดง
ผลการศึกษา
นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนในรายวิชาเรียนใด โดยไม่นับหน่วยกิตนักศึกษาผู้นั้นจะลง
ทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซํ้าอีก เพื่อเป็นการนับหน่วยกิตในภายหลังก็ได้
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ข้อ 20 การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา มีหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
		 (1) สถานศึกษาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนข้ามต้องเป็นสถานศึกษาที่คณะให้
ความเห็นชอบ
		 (2) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประเภทไม่นับหน่วยกิต (Audit)
ต้องเป็นไปตามข้อ 19
		 (3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อนับหน่วยกิตในหลักสูตร ต้องเป็นรายวิชาที่ไม่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัย และเป็นรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนกันได้กับรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
		 (4) นักศึกษายื่นค�ำร้องต่อคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณบดี ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา แล้วให้คณะแจ้ง สวท. ทราบ
หลังจากนั้น นักศึกษาจึงไปด�ำเนินการ ณ สถานศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา
		 (5) นักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา
กับมหาวิทยาลัยให้ช�ำระอัตราค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 21 เวลาเรียน
		 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดตลอดภาคการศึกษา จึงจะมีสิทธิ์สอบประจ�ำภาคการศึกษาในรายวิชานั้น ในกรณีที่มี
เวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
และได้รับอนุมัติจากคณบดี จึงจะมีสิทธิสอบประจ�ำภาคการศึกษาในรายวิชานั้น
นักศึกษาที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดไม่ครบ ตามที่ก�ำหนดไว้ในวรรคแรกและไม่ได้รับอนุมัติ
ให้เข้าสอบประจ�ำภาคการศึกษาในรายวิชานั้น ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น
ข้อ 22 การเปิดสอนรายวิชาเพิ่ม การงดสอน หรือการจ�ำกัดจ�ำนวนนักศึกษา
		 มหาวิทยาลัยอาจงดสอน หรือจ�ำกัดจ�ำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา
ก็ได้ การเปิดสอนรายวิชาเพิ่ม หรืองดสอนในรายวิชาใดต้องท�ำภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการ
ศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
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หมวด 4
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 23 มหาวิทยาลัยก�ำหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละภาคการ
ศึกษา ดังต่อไปนี้
		 (1) การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา จะใช้การประเมินผลเป็นระดับคะแนน
ตัวอักษร ตามค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต
			 (ก) ในกรณีที่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามค่าระดับคะแนน
ต่อหน่วยกิตได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้

		
(ข) ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามค่าระดับคะแนน
ต่อหน่วยกิตได้ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้
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		 (ค) ในกรณีเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตจากการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ให้ใช้ตัวอักษร
ดังต่อไปนี้

		 (2) การให้ระดับคะแนน ก (A) หรือ ข+(B+) หรือ ข (B) หรือ ค+(C+) หรือ ค (C )
หรือ ง+ (D+) หรือ ง (D) หรือ ต (F) จะท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
			 (ก) ในรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ และหรือมีผลงานที่ประเมินผลการศึกษาได้
เป็นระดับคะแนนตามที่หลักสูตรก�ำหนด
			 (ข) เปลี่ยนระดับคะแนนจาก ม.ส. (I) และส่งผลการศึกษาให้ สวท. ภายใน 45 วัน
นับแต่วันอนุมัติผลการศึกษา
		 (3) การให้ระดับคะแนน ต (F) นอกเหนือจาก 23(2) แล้ว จะท�ำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
			 (ก) ในรายวิชาที่นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 21
			 (ข) นักศึกษาท�ำผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัย
			 (ค) นักศึกษาขาดสอบปลายภาคและไม่ได้รับอนุมัติคณบดี
		 (4) การให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) จะท�ำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
			 (ก) นักศึกษาเจ็บป่วยเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชา หรือทั้งหมดได้
โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 26 (2)
			 (ข) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัย ซึ่งเหตุสุดวิสัยนั้นได้รับการวินิจฉัยจากอาจารย์
ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากคณบดี
			 (ค) เมื่ออาจารย์ผู้สอน และหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะ
นักศึกษาต้องท�ำงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษาในรายวิชานั้นที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ พอจะประเมิน
ผลการศึกษาได้
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		 (5) การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)
			 (ก) นักศึกษาผู้ใดได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชาใด จะต้องยื่นค�ำร้องต่อ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ทั้งนี้จะต้องกระท�ำภายใน 15 วัน นับจากวันอนุมัติผลการศึกษา เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนก�ำหนดระยะเวลาส�ำหรับการวัดผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์นั้น ให้แล้วเสร็จภายใน
45 วัน นับตั้งแต่วันอนุมัติผลการศึกษา เว้นแต่ในรายวิชาที่เป็นโครงการ ให้ขออนุมัติคณบดี เพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก�ำหนดทั้ง 2
กรณีแล้ว ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชานั้น จะถูกเปลี่ยนให้เป็นระดับคะแนน ต (F) โดยปริยาย
			 ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป หมายถึง ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ให้
เป็นวันสิ้นภาคการศึกษาใด ๆ ถัดไปจากภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) เป็น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ถ้าหากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน จะต้องด�ำเนินการวัดผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์นั้น ให้แล้วเสร็จก่อน
วันสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชานั้น จะถูกเปลี่ยนเป็น
ระดับคะแนน ต (F) โดยปริยาย
			 นักศึกษาผู้ใดที่ได้รับระดับคะแนน ม.ส. (I) ได้ยื่นค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษาใน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน จะต้องด�ำเนินการวัดผลทางการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์นั้น ให้แล้วเสร็จก่อน
วันสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชานั้น จะถูกเปลี่ยนเป็น
ระดับคะแนน ต (F) โดยปริยาย
			 (ข) เมื่ออาจารย์ผู้สอน และหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะ
นักศึกษาต้องท�ำงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษาในรายวิชานั้น โดยมิใช่ความผิดของนักศึกษา
ในกรณีเช่นนี้ การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้สูงกว่าระดับคะแนน ค (C) ขึ้นไปได้ แต่ถ้าเป็น
กรณีความผิดของนักศึกษาแล้ว การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้ได้ไม่สูงกว่าระดับคะแนน ค (C)
		 (6) การให้ระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ.(U) จะท�ำได้ในรายวิชาที่ผลการประเมิน
การศึกษา เป็นที่พอใจและไม่พอใจ ดังกรณีต่อไปนี้
			 (ก) ในรายวิชาที่หลักสูตรก�ำหนดไว้ว่า ให้ประเมินผลการศึกษาอย่างไม่เป็นระดับ
คะแนน ก (A) หรือ ข+(B+) หรือ ข (B) หรือ ค+(C+) หรือ ค (C )หรือ ง+ (D+) หรือ ง (D) หรือ ต (F)
			 (ข) ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอกเหนือไปจากหลักสูตร และขอรับ
การประเมินผลการศึกษาระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U)
			 (ค) ระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ.(U) ไม่มีค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตและ
หน่วยกิตที่ได้ไม่น�ำมาค�ำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
แต่ให้นับรวมเข้า เป็นหน่วยกิตสะสมด้วย
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		 (7) การให้ระดับคะแนน ม.น. (AU) จะท�ำได้ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้
ลงทะเบียนเรียนประเภทไม่นับหน่วยกิตตามข้อ 19 โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด
		 (8) การให้ระดับคะแนน ถ (W) จะกระท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
			 (ก) ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อ 18 (2) (ข)
			 (ข) นักศึกษาลาป่วยก่อนสอบ และไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชา หรือทั้งหมด
ได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 26 (1) และคณบดีได้พิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นแล้ว
เห็นว่าการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นขาดเนื้อหาส่วนที่ส�ำคัญ สมควรให้ระดับคะแนน ถ (W) ในรายวิชานั้น
			 (ค) นักศึกษาลาพักการศึกษาเนื่องจากเหตุผลตามข้อ 27 (1)
			 (ง) นักศึกษาลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาใดตามข้อ 27 (4) (ข) หรือ (ค)
			 (จ) กรณีที่นักศึกษาได้รับ ม.ส. (I) ที่ได้รับตามข้อ 26 (1) หรือ (2) และไม่สามารถ
ด�ำเนินการแก้ไข ม.ส. (I) ตามเวลาที่ก�ำหนดได้ให้ คณบดีอนุมัติให้เปลี่ยนจาก ม.ส.(I) เปน ถ (W)
			 (ฉ) ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน ประเภทไม่นับหน่วยกิต
ตามข้อ 19 และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้
เรียนด้วยความตั้งใจ
		 (9) การให้ระดับคะแนน น.ม. (CS) หรือ น.ส. (CE) หรือ น.ฝ. (CT) หรือ น.ก. (CP)
จะท�ำได้ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
		 (10) การให้ระดับคะแนน น.ท. (TC) จะท�ำได้ในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอน
ผลการเรียน จากการศึกษาในระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ
ข้อ 24 การประเมินผลการศึกษาและการค�ำนวณระดับคะแนนเฉลี่ย
		 (1) การประเมินผลการศึกษา ให้ท�ำเมื่อสิ้นสุดการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
		 (2) การค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
			 (ก) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค ให้ค�ำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตที่
นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมจ�ำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษานั้น
			 (ข) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค�ำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ก�ำลังคิดค�ำนวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับ
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ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมจ�ำนวน
หน่วยกิตสะสม
			 (ค) การค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง หากทศนิยม
ต�่ำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 ให้ปัดขึ้น
			 (ง) ในกรณีที่นักศึกษาได้ ม.ส. (I) ในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน
ให้รอการค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไว้ก่อน

หมวด 5
การลาของนักศึกษา
ข้อ 25 การลาเรียน การลาป่วย และลากิจในระหว่างเรียน ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ข้อ 26 การลาสอบ
(1) การลาป่วยก่อนสอบ เป็นกรณีที่นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้น
		
จะสิ้นสุดลง และยังป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ ซึ่งท�ำให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือ
ทั้งหมดได้ ให้นักศึกษายื่นใบลาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์ เพื่อขออนุมัติตอคณบดี
(2) การลาป่วยระหว่างสอบ เป็นกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้ว
		
แต่เกิดเจ็บป่วย จนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ ให้ยื่นใบลาพร้อมด้วย
ใบรับรองแพทย์ เพื่อขออนุมัติต่อคณบดี
		 (3) การยื่นใบลาตาม (1) และ (2) ให้ยื่นภายใน 7 วัน นับจากวันลา เว้นแต่จะมีเหตุ
อันควรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี
ข้อ 27 การลาพักการศึกษา
		 (1) นักศึกษายื่นค�ำร้องต่อคณบดี เพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการ
ศึกษาปกติติดต่อกัน ในกรณีต่อไปนี้
			 (ก) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
			 (ข) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรให้การสนับสนุน
			 (ค) ป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามค�ำสั่งแพทย์ เป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20
ของเวลาเรียนในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ โดยมีใบรับรองแพทย์
			 (ง) มีความจ�ำเป็นส่วนตัว โดยแสดงเหตุความจ�ำเป็นนั้น ทั้งนี้นักศึกษาต้องได้
ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
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		 (2) นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน หรือลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
หรือรองอธิการบดี ประจ�ำวิทยาเขตเปนกรณีพิเศษ
		 (3) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต้องยื่นค�ำร้อง
ขอกลับเข้าศึกษา ก่อนวันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อขออนุมัติ
ต่อคณบดี
		 (4) การลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา โดยที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
สมบูรณ์แล้ว มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
			 (ก) นักศึกษาขอลาพักการศึกษาในระหว่าง 2 สัปดาห์แรก นับแต่วันเปิดภาคการ
ศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะ
ไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา ทั้งนีค้ ่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการ
ศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย แต่นักศึกษาต้องช�ำระค่ารักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษา
			 (ข) นักศึกษาขอลาพักการศึกษาเมื่อพ้นก�ำหนด 2 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน
12 สัปดาห์แรกนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ ให้บันทึกระดับคะแนน ถ (W) ทุกรายวิชาที่ได้ลง
ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ลงในใบแสดงผลการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาไม่ต้องช�ำระค่ารักษา
สภาพการเป็นนักศึกษา
			 (ค) นักศึกษาขอลาพักการศึกษาเมื่อพ้นก�ำหนด 12 สัปดาห์แรกนับแต่วันเปิดภาค
การศึกษาปกติ ให้บันทึกระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ. (U) ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษานั้น ลงในใบแสดงผลการศึกษา เว้นแต่กรณีที่นักศึกษาเจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย
มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ และเมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว ให้บันทึกระดับ
คะแนน ถ (W) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนลงในภาคการศึกษานั้น ลงในใบแสดงผลการศึกษา ทั้งนี้
นักศึกษาไม่ต้องช�ำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย
		 (5) กรณีที่มหาวิทยาลัยมีค�ำสั่งให้นักศึกษาพักการศึกษา เนื่องจากถูกลงโทษด้วยกรณี
ใด ๆ ตามข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น ในภายหลังการลง
ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นเป็น
โมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้
ช�ำระไปแล้ว แต่นักศึกษาไม่ต้องช�ำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
		 (6) กรณีที่มหาวิทยาลัยมีค�ำสั่งให้นักศึกษาพักการศึกษา เนื่องจากถูกลงโทษด้วยกรณี
ใด ๆ ตามข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น ก่อนการลงทะเบียน
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เรียนในภาคการศึกษาใด นักศึกษาต้องช�ำระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
		 (7) การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือการกลับเข้าศึกษาใหม่ หรือการถูก
ให้พักการศึกษาแล้วแต่กรณี ไม่เป็นเหตุให้สถานภาพการเป็นนักศึกษาขยายเวลาออกไปเกินกว่า
ระยะการศึกษาที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 12 ยกเว้นกรณีการลาพักการศึกษาตามข้อ 27 (1) (ก)
(8) นักศึกษาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ลาพักการศึกษาต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน
		
ข้อ 28 การลาออกจากการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกต้องน�ำใบลาออก
ที่ผ่านการรับรองว่านักศึกษาผู้นั้นไม่ได้มีหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัยอีก ยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ผ่านความเห็นจากคณบดี และน�ำเสนออธิการบดี หรือรองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต เพื่อพิจารณา
อนุมัติ ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน

หมวด 6
การพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 29 นักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
		 (1) ตาย
		 (2) ลาออก
		 (3) ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติปริญญา
		 (4) ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อตามข้อ 7
		 (5) ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามข้อ 14 (2) หรือ (4)
กรณีที่นักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษาตามข้อ 14 (2) และ (4) นักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพื่อกลับเข้า
ศึกษาใหม่ได้ โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต เป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งให้ถือเอาระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็นระยะเวลาพักการศึกษา ทั้งนี้
จะต้องไม่พ้นก�ำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา และนักศึกษา
จะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
		 (6) หมดระยะเวลาศึกษาตามข้อ 12 และมีจ�ำนวนหน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร
		 (7) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามจ�ำนวนหน่วยกิตดังนี้
			 (ก) เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 30 ถึง 59 หน่วยกิต มีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.50
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			 (ข) เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิตขึ้นไป มีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.75
			 (ค) เมื่อลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ครบและหน่วยกิตสะสมครบตามที่
ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.90
			กรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนและศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบ และจ�ำนวนหน่วยกิต
สะสม ครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 ขึ้นไป แต่
ไม่ถึง 2.00 ซึ่งผลการศึกษาไม่เพียงพอที่จะเสนอชื่อเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษา และเพื่อรับปริญญาบัตร
ให้นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชา ที่ได้ระดับคะแนนต�่ำกว่า (A) เพื่อปรับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ภายในก�ำหนดระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา รวมภาคฤดูร้อนด้วย
ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
			นักศึกษาผู้ใดที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากผลการศึกษา
ในภาคการศึกษาใด ๆ ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียน และผลการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
เป็นโมฆะและไม่มีผลใด ๆ ที่ผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
		 (8) ท�ำผิดข้อบังคับอื่นของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้พ้นสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา

หมวด 7
การเทียบโอนผลการเรียน การโอนรายวิชา การยกเวนรายวิชา
การเปลี่ยนหรือยายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น
ข้อ 30 การเทียบโอนผลการเรียน การโอนรายวิชา การยกเว้นรายวิชา
		 (1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
		 (2) หลักเกณฑ์และวิธีการการเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบวิชาเรียนและโอน
หน่วยกิตจากการศึกษาในระบบหรือระหว่างการศึกษาในระบบ การเทียบโอนความรู้ และการให้
หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือจากการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
ให้เป็นไปตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัย
		 (3) การโอนรายวิชา
		 การโอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชาและ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีก่อน ส�ำหรับรายวิชาที่ต้องการโอนจะต้องเป็น
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รายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรที่ก�ำลังศึกษาอยู่และให้น�ำรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้โอนในภาคการ
ศึกษานั้น ๆ มาคิดค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย
		 (4) การยกเว้นรายวิชา
			 (ก) การยกเว้นรายวิชา จะท�ำได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของหน่วยกิตทั้งหมดตามหลักสูตร
และต้องลงทะเบียนเรียนอีกไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
			 (ข) รายวิชาที่ยกเว้นให้ต้องได้ระดับคะแนนตั้งแต่ ค (C) ขึ้นไป
			 นักศึกษาที่ต้องการยกเว้นรายวิชาให้ยื่นค�ำร้องขอยกเว้นรายวิชาต่อคณะภายใน
ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเพื่อให้คณะระบุจ�ำนวนปีที่ต้องศึกษา
ของนักศึกษา
			 การค�ำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค หรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ให้น�ำรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นรายวิชามาค�ำนวณ เว้นแต่ในสาขาวิชาที่ต้องใช้ผลการเรียน
ประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายก�ำหนด ให้มีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชา
ได้และให้น�ำรายวิชาเหล่านั้นมาค�ำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาคและค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมด้วย
			นักศึกษาผู้ใดที่พ้นจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วสอบกลับเข้ามาเป็น
นักศึกษาใหม่ได้ภายใน 6 ภาคการศึกษา ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิขอยกเว้นรายวิชาที่ได้เรียนใน
มหาวิทยาลัยมาแล้ว โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน ค (C)
ขึ้นไป เว้นแต่ในสาขาวิชาที่ต้องใช้ผลการเรียนประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่
กฎหมายก�ำหนด ให้มีสิทธิขอยกเว้นได้และให้น�ำรายวิชาเหล่านั้นมาค�ำนวณหาค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยประจ�ำภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย
ข้อ 31 การเปลี่ยนหรือย้ายสาขาวิชา
		 (1) การเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
		 (2) การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
		 (3) การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติจากคณบดี
		 (4) เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยศึกษามาในหลักสูตรเดิมให้น�ำผล
การเรียนมาใช้ในหลักสูตรใหม่ได้ โดยการเทียบโอนรายวิชา
		 (5) ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสาขาวิชา ยื่นค�ำร้องที่ได้รับการอนุมัติจากคณบดี
ต่อ สวท. ตามแบบที่ก�ำหนด ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษาประสงค์
จะย้ายสาขาวิชา
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ข้อ 32 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
		 (1) นักศึกษาที่ขอโอนมาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ของสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
		 (2) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามข้อ 7
		 (3) หลักเกณฑ์การรับโอนให้น�ำบทบัญญัติในข้อ 30 (2) (3) และ (4) มาบังคับใช้โดยอนุโลม

หมวด 8
การยื่นขอส�ำเร็จการศึกษาการส�ำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา
ข้อ 33 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอยื่นส�ำเร็จการศึกษา ดังนี้
		 (1) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย ที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชา
ที่ได้ระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.ส. (I) หรือ ถ (W) ด้วย ทั้งนี้การลงทะเบียนต้องเป็นไปตามข้อ 15 (2)
		 (2) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาครบหลักสูตรแล้ว แต่ยังมิได้ด�ำเนินการยื่นขอส�ำเร็จการศึกษา
ข้อ 34 การยื่นขอส�ำเร็จการศึกษา
		 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 33 ต้องด�ำเนินการยื่นขอส�ำเร็จการศึกษา
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดต่อคณะให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ปกติหรือภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาดูร้อน โดยให้ท�ำทุกภาคการศึกษาที่คาดว่า
จะส�ำเร็จการศึกษาจนกว่า คณะกรรมการประจ�ำคณะจะอนุมัติส�ำเร็จการศึกษา หากพ้นเวลาที่
ก�ำหนดให้เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี
ข้อ 35 การส�ำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา
		 ผู้ที่จะส�ำเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
		 (1) สอบได้จ�ำนวนหน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตร และข้อก�ำหนดของสาขาวิชาต่างๆ
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 2.00
		 (2) มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนด
		 (3) ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย
		 ให้ ค ณะกรรมการประจ� ำ คณะอนุ มั ติ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาแก่ ผู ้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น
ตาม (1) (2) และ (3) โดยรายงานสภาวิชาการเพือ่ ทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ อนุมตั ปิ ริญญา
		 วันส�ำเร็จการศึกษา ให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการประจ�ำคณะประชุมพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษาส�ำหรับวันอนุมัติปริญญาให้ถือเอาวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา
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หมวด 9
การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 36 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยม
		 (1) นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อ เพื่อรับปริญญาเกียรตินิยม ต้องได้ลงทะเบียน
รายวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยดังนี้
			 (ก) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ลงทะเบียนรายวิชาไม่ต�่ำกว่า 72 หน่วยกิต
			 (ข) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ลงทะเบียนรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 120 หน่วยกิต
หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ลงทะเบียนรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 150 หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี)
ลงทะเบียนรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 180 หน่วยกิต
			 (ค) นักศึกษาเทียบโอนผลการเรียน เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรปริญญาตรี
(4 ปี) ลงทะเบียนเรียนไม่ต�่ำกว่า 72 หน่วยกิต หรือหลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ลงทะเบียนราย
วิชาไม่ตํ่า กว่า 90 หน่วยกิต หรือหลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ลงทะเบียนรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 108 หน่วยกิต
		 (2) นักศึกษาจะต้องส�ำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่หลักสูตร และข้อก�ำหนดของ
สาขาวิชาต่างๆ ก�ำหนด ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษาตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
		 (3) นักศึกษาจะต้องไม่เคยได้รับคะแนน ม.จ (U) หรือตํ่ากว่าระดับคะแนน ค (C) ใน
รายวิชาใดๆ
		 (4) นักศึกษาผู้ส�ำเร็จการศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 36 (1) (2) และ (3) และ
มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.75 จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1
		 (5) นักศึกษาผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ข้อ 36 (1) (2) และ (3)
และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.50 จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2
		 (6) การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยม ให้มหาวิทยาลัยน�ำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ในวันเดียวกันกับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจ�ำภาคการศึกษา
ข้อ 37 การให้เหรียญเกียรตินิยมเหรียญทอง เหรียญเงิน
		 (1) ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีเหรียญเกียรตินิยมแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ที่มีผลการศึกษา
ดีเด่นโดยแยกเป็นคณะ
		 (2) เกียรตินิยมเหรียญทอง ให้แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ได้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1
ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละคณะ
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		 (3) เกียรตินิยมเหรียญเงิน ให้แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็น
ที่สอง จะต้องได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 ในแต่ละคณะ
		 เกียรตินิยมเหรียญเงินให้แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด
แต่ได้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 ในแต่ละคณะ
ข้อ 38 การเสนอชื่อเพื่อรับเหรียญเกียรตินิยมให้ สวท. ด�ำเนินการตามข้อ 37 ปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง และให้มหาวิทยาลัยน�ำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติในวันเดียวกัน
กับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจ�ำภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา

หมวด 10
บทเฉพาะกาล
ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับและยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา ให้ศึกษา
ต่อไปตามข้อบังคับเดิมจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา เว้นแต่การส�ำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ 35
แห่งข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
(ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักคึกษาศึกษา พ.ศ.2549
โดยที่เปีนเป็นการสมควรก�ำหนดเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา
ฉะนั้นอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 17(2) และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“ส่วนราชการ” หมายถึง คณะ สถาบัน วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน และให้หมายรวมถึงวิทยาเขตที่มีอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 4 เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา ตามข้อบังคับนี้ให้ใช้แต่งได้
เฉพาะผู้มีสถานภาพเป็นนักศึกษาปีปัจจุบัน ส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคสมทบหรือภาคพิเศษ
และนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ให้ใช้เครื่องแบบ หรือเครื่องแต่งกายแบบปกติ ตามข้อบังคับนี้
หรือแต่งกายสุภาพได้
ข้อ 5 เครื่องแต่งกาย แบบปกติ
ก.นักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี้
		 (1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรงไม่ผ่าปลายแขน หรือ
แขนยาว ถึงข้อมือไม่พับปลายแขน ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร
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ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความ
ยาวเพียงพอส�ำหรับให้กางเกงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
		 (2) กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพ ไม่รัดรูป มีหูเข็มขัด เย็บด้วยผ้าสีเดียวกับ
กางเกงไม่พับปลายขา ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย สีกรมท่า สีด�ำ หรือสีเทาเข้ม
		 (3) เข็มขัดหนังสีดำ� หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอก
สีเดียวกับเข็มขัด ส�ำหรับสอดปลายเข็มขัด
		 (4) ถุงเท้าสีด�ำ หรือสีที่กลมกลืนกับรองเท้า ไม่มีลวดลาย
		 (5) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข. นักศึกษาหญิง ให้มีลักษณะดังนี้
		 (1) เสือ้ เชิต้ สีขาว ไม่รดั รูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มลี วดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรง
โดยตลอด แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูน
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส�ำหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้
สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
		 (2) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องข้างซ้าย
		 (3) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ ไม่รัดรูป ยาวเสมอเข่า
ผ้าเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย สีกรมท่า สีด�ำ หรือสีเทาเข้ม
		 (4) เข็มขัดหนังสีดำ� หรือสีนำ�้ ตาลสีนำ�้ ตาล หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด ส�ำหรับสอดปลายเข็มขัด
		 (5) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข้อ 6 เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการหรือชุดกีฬา ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการก�ำหนด
ข้อ 7 เครื่องแต่งกายในงานพิธี
ก. นักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี้
		 (1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวถึงข้อมือ ไม่พับปลายแขน ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไปไม่มี
ลวดลาย ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อ
มีความยาวเพียงพอส�ำหรับให้กางเกงทับได้ โดยเวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
		 (2) เนคไทสีน�้ำเงิน สีน�้ำเงิน หรือรอสีตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด กลัดเข็มตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
		 (3) กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพ สีกรมท่า หรือสีตามที่ส่วนราชการก�ำหนด
เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายแบบปกติ
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		 (4) เข็มขัดหนังสีด�ำ หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสี
เดียวกับเข็มขัด ส�ำหรับสอดปลายเข็มขัด
		 (5) ถุงเท้าสีด�ำ ไม่มีลวดลาย
		 (6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข. นักศึกษาหญิง ให้มีลักษณะดังนี้
		 (1) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอก
ตรงโดยตลอด แขนสัน้ เพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผา่ ปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูน
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส�ำหรับให้กระโปรง
ทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
		 (2) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย
		 (3) กระโปรงทรงตรง เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายแบบปกติ สีกรมท่า สีด�ำหรือสีเทาเข้ม
		 (4) เข็มขัดหนังสีด�ำ หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสี
เดียวกับเข็มขัด ส�ำหรับสอดปลายเข็มขัด
		 (5) ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
		 (6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข้อ 8 เครื่องแต่งกายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
		 (1) บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
			 (1.1) แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ ปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ
			 (1.2) บัณฑิตที่รับราชการทหาร ต�ำรวจ ให้แต่งกายตามที่ต้นสังกัดก�ำหนด
			 (1.3) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
		 (2) บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
			 (2.1) เสื้อราชปะแตนสีขาว
			 (2.2) กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ
			 (2.3) มีแผงคอตามแบบที่ก�ำหนด ประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน
สูง 3.5 เซนติเมตร ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง
			 (2.4) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
			 (2.5) ถุงเท้าสีด�ำ ไม่มีลวดลาย
			 (2.6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
			 (2.7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
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		 (3) บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ
			 (3.1) ให้แต่งกายเช่นเดียวกับการแต่งกายในงานพิธี
			 (3.2) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
		 (4) บัณฑิตหญิงมีครรภ์
			 (4.1) เสื้อสีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง
แขนปล่อยธรรมดาแบบแขนเชิ้ต เวลาสวมให้ปล่อยชายเสือไว้นอกกระโปรง
			 (4.2) กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต�่ำกว่าเข่า
3 นิ้ว ชายเสมอกัน
			 (4.3) ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
			 (4.4) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
			 (4.5) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ข้อ 9 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
ตราสัญลักษณ์
ข้อ 10 ให้ใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ประกอบเครื่องแต่งกายนักศึกษาทั้งชายและหญิง
ดังต่อไปนี้
(1) เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาหญิงใช้กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย ให้มีขนาด
		
และสีดังนี้
			 - ความสูงของตราสัญลักษณ์ 3.5 เซนติเมตร
			 - ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ท�ำด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง ส่วนพื้นของ
พระราชลัญจกร และคอกบัวลงยาสีน�้ำเงิน ส่วนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว
		 (2) เข็มกลัดเนคไทตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ท�ำด้วยโลหะลายดุนนูน ชุบสีทอง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.9 เซนติเมตร
		 (3) หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ท�ำด้วยโลหะชุบสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาดกว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 4.8 เซนติเมตร ภายในสี่เหลี่ยมเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยลายดุน
		 (4) กระดุมเสื้อนักศึกษาหญิง ท�ำด้วยโลหะชุบสีเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8
เซนติเมตร มีลักษณะกลมมน ขอบเกลี้ยง ภายในเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยลายดุนนูน
		 (5) แผงคอบัณฑิตชาย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายแหลม พื้นแผงท�ำด้วย
ผ้าสักหลาดสีตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด กว้าง 4 เซนติเมตร ตรงกลางผ้าสักหลาดมีแถบทองกว้าง
1 เซนติเมตร ที่ริมแถบทองทั้งสองข้าง มีเส้นไหมกลม สีตามคณะกว้าง 0.3 เซนติเมตร ประดับ
เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยชุบสีเงิน สูง 3.5 เซนติเมตร ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง
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ข้อ 11 การแต่งกายที่มิได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี โดย
ท�ำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2549
(ลงชื่อ) กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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(ลงชื่อ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พ.ศ. 2559
เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การให้ทุนการศึกษา การช่วยเหลือ
นักศึกษาด้านสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจากเงินบริจาค
หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงสมควรจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ใน
การประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยกองทุน
สนับสนุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้
เป็นทุนการศึกษา พ.ศ. 2555
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรือค�ำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี”
หมายความว่า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
							
อีสาน
“วิทยาเขต”		
หมายความว่า
วิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
							
ราชมงคลอีสาน
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“รองอธิการบดี
หมายความว่า
รองอธิ ก ารบดี ป ระจ� ำ วิ ท ยาเขตในสั ง กั ด
ประจ�ำวิทยาเขต” 			
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
“หน่วยงาน”
หมายความว่า
คณะ สถาบัน ส�ำนัก ส�ำนักงานอธิการบดี
							
ส�ำนักงานวิทยาเขต หรือส่วนราชการหรือ
							หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
							
คณะ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงาน
							
ที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบหรือได้รับ
							
อนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
							
ราชมงคลอีสานด้วย
“กองทุน”		
หมายความว่า
กองทุ น การศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
							
ราชมงคลอีสาน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น การศึ ก ษา
							
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“ประธาน”		
หมายความว่า
ประธานกรรมการบริหารกองทุนการศึกษา
							
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กรรมการบริหารกองทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
“กรรมการ”		
หมายความว่า
							
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขานุการกรรมการบริหารกองทุนการศึกษา
“เลขานุการ”
หมายความว่า
							
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“นักศึกษา”
หมายความว่า
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
							
อี ส านและหมายความรวมถึ ง ผู ้ ที่ ผ ่ า นการ
							
คัดเลือกด้วย
ข้อ 6 ให้จัดตั้งกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อส่งเสริม พัฒนา และช่วยเหลือด้านสวัสดิการและทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
		 (2) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 กองทุนอาจมีรายได้ ดังนี้
		 (1) เงินรายได้ที่สภามหาวิทยาลัยจัดสรรให้เป็นเงินกองทุน
		 (2) เงินบริจาค
		 (3) ดอกผลและผลประโยชน์อันเกิดจากการบริหารทรัพย์สินของกองทุน
		 (4) รายได้อื่น ๆ
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ข้อ 8 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย
		 (1) อธิการบดี					
เป็นประธานกรรมการ
		 (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่อธิการบดีเสนอจากบุคคลภายนอก
		
ที่มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี จ�ำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
		 (3) รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตแต่ละวิทยาเขต		
เป็นกรรมการ
		 (4) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการคลัง		
เป็นกรรมการ
		 (5) ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา			
เป็นกรรมการ
		 (6) ผู้อ�ำนวยการกองคลัง				
เป็นกรรมการและ
									
เลขานุการ
ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน 2 คน
ข้อ 9 คณะกรรมการตามข้อ 8 (2) มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี และอาจได้รับเลือก
หรือแต่งตั้งใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวรรคหนึ่ง กรรมการตามข้อ 8 (2) พ้นจากต�ำแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พ้นจากต�ำแหน่ง
(4) เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์
(5) ถูกจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จำ� คุกเว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(6) ประพฤติผิดจรรยาบรรณเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
(7) ถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท�ำผิดวินัย
ข้อ 10 คณะกรรมการ มีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อ 6 และวัตถุประสงค์ของแหล่งเงินทุน
หรือ ผู้บริจาค
(2) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหารจัดการกองทุนโดยจัดท�ำ
เป็นประกาศคณะกรรมการ
(3) พิจารณาจัดสรรเงินแก่โครงการ หรือกิจกรรม หรือทุนการศึกษาที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน
(4) ก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
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(5) น�ำเงินรายได้ไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะท�ำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อด�ำเนินการตาม
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ข้อ 11 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งโดยให้ประธานเป็นผู้ก�ำหนด
ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นประธานอาจเรียกประชุมเป็นครั้งคราวก็ได้
การประชุมตามวรรคหนึ่งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ�ำนวนกรรมการ
ที่มีอยู่จึงเป็นองค์ประชุม การลงมติใด ๆ ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าลงคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การประชุมตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการประชุมที่มีการก�ำหนดให้สามารถใช้วิธีการติดต่อ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดภาพ และเสียงได้อย่างต่อเนื่องซึ่งท�ำให้กรรมการไม่จ�ำเป็น
ต้องปรากฏตัวในที่ประชุมด้วย โดยให้ถือว่ากรรมการซึ่งใช้วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
ดังกล่าวร่วมประชุมคณะกรรมการนั้น
ข้อ 12 ให้เปิดบัญชีฝากเงินกองทุนกับธนาคารตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
ข้อ 13 การน�ำเงินรายได้ไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ ให้กระท�ำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
		 (1) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
		 (2) ซื้อพันธบัตร หรือหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจ
		 (3) ซื้อตั๋วเงินคลัง
		 (4) ฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีอาวัล
		 (5) ซื้อตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต�่ำ
ข้อ 14 ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต มีอ�ำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายตาม
มติของคณะกรรมการ
การเบิกจ่ายการเก็บรักษาเงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการก�ำหนด
หากไม่ได้ก�ำหนดไว้ ให้น�ำระเบียบกระทรวงการคลังมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 15 การบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีสากล หรือหลักการบัญชีที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการจัดท�ำงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบก�ำไรขาดทุนตามกฎหมาย ปีละครั้งตามปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยภายในหกสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ 17 ทุกปีให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับงบการเงินตามข้อ 15 โดยให้มีอ�ำนาจและหน้าที่ตรวจสอบสมุดบัญชีและ
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เอกสารหลักฐาน เพื่อการนี้อาจสอบถามประธาน กรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้จัดการหรือด�ำเนินการหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้
ข้อ 18 ให้กรรมการและเลขานุการจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมาเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ข้อ 19 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจวินิจฉัย ตีความปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
		 ค�ำวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด
ข้อ 20 นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาจากเงินรายได้ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นทุนการศึกษา พ.ศ. 2555
ในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการ
จ่ายเงินรายได้เป็นทุนการศึกษา พ.ศ. 2555 โดยอนุโลมจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
(ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วย การสอบของนักศึกษา พ.ศ.2553
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการสอบ
ของนักศึกษา เพื่อให้การด�ำเนินการสอบของนักศึกษาทุกระดับและทุกระบบ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้ง
ที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2553 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการ
สอบของนักศึกษา พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ระเบียบ ค�ำสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต” หมายความว่า รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ และวิทยาเขตสกลนคร
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือต�ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณบดีที่รับผิดชอบในรายวิชาที่สอบในมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการประจ�ำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ�ำคณะ หรือคณะ
กรรมการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่รับผิดชอบในรายวิชาที่สอบในมหาวิทยาลัย
“กรรมการคุมสอบ” หมายความว่า ผู้ที่อธิการบดีหรือคณบดีแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุม
ห้องสอบ และให้หมายความรวมถึงอาจารย์ประจ�ำวิชาที่จัดสอบด้วย
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
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“อาจารย์ประจ�ำวิชา” หมายความว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนรายวิชาที่เปิดสอบ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“การสอบ” หมายความว่า การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค และการสอบอื่นๆ
รวมทั้งการสอบที่คณะ/สาขาวิชา และอาจารย์ประจ�ำวิชาจัดสอบ
ข้อ 5 นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
		 (1) เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สอบ
		 (2) ต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาที่สอบทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ/หรือฝึกงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ยกเว้นระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 6 ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
		 (1) ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
		 (2) ให้นำ� บัตรประจ�ำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจ�ำตัวอืน่ ทีท่ างราชการออกให้มาแสดง
ในการสอบทุกครั้ง
		 (3) ให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่ก�ำหนด หรืออย่างช้าไม่เกิน 30 นาทีหลังเริ่มการสอบ
		 (4) ให้นกั ศึกษาแต่งกายให้ถกู ต้อง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2549 ยกเว้นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้แต่งกายสุภาพ
		 (5) นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ใช้ในการสอบมาเอง และไม่อนุญาต
ให้ยืมสิ่งของทุกชนิดจากผู้เข้าสอบคนอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
		 (6) นักศึกษาผูเ้ ข้าสอบต้องนัง่ ตามทีก่ ำ� หนดให้ จะเปลีย่ นทีน่ งั่ ก่อนได้รบั อนุญาตไม่ได้
ข้อ 7 ข้อปฏิบัติในระหว่างการสอบ
		 (1) นักศึกษาผูเ้ ข้าสอบต้องให้ความร่วมมือ และปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของกรรมการคุมสอบ
		 (2) นักศึกษาผู้ใดสอบเสร็จก่อน ต้องออกไปจากห้องสอบ และไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็น
การรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ ห้ามนักศึกษาผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที หลังจาก
เริ่มการสอบ
		 (3) ในกรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็นต้องออกจากห้องสอบ ต้องได้รบั อนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
		 (4) กรรมการคุมสอบ มีสิทธิ์ตรวจค้นนักศึกษาผู้มีเหตุอันควรสงสัย ว่าจะทุจริตในการสอบ
		 (5) ไม่น�ำข้อสอบ กระดาษค�ำตอบ และสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวกับการสอบออกจากห้องสอบ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตไว้ในข้อสอบ
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ข้อ 8 การทุจริตการสอบ หมายถึง การกระท�ำของนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
		 (1) มีเอกสารอื่นอยู่ในครอบครอง นอกเหนือจากเอกสารที่กรรมการคุมสอบแจกให้
หรือข้อความใดๆ อยู่ในสิ่งของหรือที่ตัวของนักศึกษา อันอาจเอื้อประโยชน์ต่อการสอบ
		 (2) มีเจตนาคัดลอกค�ำตอบของผู้อื่น หรือกระท�ำการใดๆ ที่ส่อเจตนาที่จะใช้ข้อสอบและ
เอกสารในการสอบ เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นต่อไป
		 (3) มีการรับ-ส่งสัญญาณทุกประเภท
		 (4) การเข้าสอบแทนกันถือเป็นการทุจริตทั้งผู้เข้าสอบและผู้ให้สอบแทน
		 (5) การกระท�ำอื่นใดที่กรรมการคุมสอบเห็นว่าเป็นการทุจริต ข้อ 9 บทลงโทษกรณี
นักศึกษาส่อทุจริตหรือท�ำการทุจริตในการสอบ มีดังนี้ (1) ทุจริต มีโทษสองระดับดังนี้
			 1.1 ให้ปรับตก ( F หรือ U ) ในรายวิชาที่สอบ
			 1.2 ให้ปรับตก ( F หรือ U ) ในรายวิชาที่สอบ และสั่งพักการศึกษาไม่เกิน 1
ภาคการศึกษา
		 (2) ถ้าเป็นความผิดอย่างอื่น ที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบให้ลงโทษ
ตามควรแก่ความผิดนั้น แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษตํ่าสุดของความผิดประเภททุจริตตาม ข้อ 9(1)
		 (3) กรณีนักศึกษาส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ และได้รับโทษตาม 9(1) หรือ (2)
แล้วแต่กรณี หากได้กระท�ำความผิดในลักษณะเดียวกันอีกเป็นครั้งที่สอง ไม่ว่าจะเป็นการส่อทุจริต
หรือทุจริตก็ตาม ให้ลงโทษให้ออก
ข้อ 10 ขั้นตอนการพิจารณาลงโทษนักศึกษา
		 (1) ให้กรรมการคุมสอบรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วเสนอต่อคณบดีที่นักศึกษาสังกัด
และให้ต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง แล้วสรุปความเห็นเสนอต่อคณบดีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาโทษตามข้อ 9 (1) 1.1 ส�ำหรับโทษตามข้อ 9 (1) 1.2 ให้เสนอความเห็นสั่งลงโทษ ต่อ
รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต หรืออธิการบดี
		 (2) เมื่อรองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต หรืออธิการบดีมีค�ำสั่งลงโทษแล้ว ให้แจ้งผล
การลงโทษให้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายด�ำเนินการ
บันทึกโทษตามแต่กรณี
ข้อ 11 ในการสอบครั้งใด ถ้ามีหลักฐานแสดงว่าข้อสอบรายวิชาใด ล่วงรู้ไปยังผู้เข้าสอบ
ก่อนเริ่มการสอบ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ให้คณบดีมีอ�ำนาจสั่งยกเลิกการสอบและให้มีการสอบใหม่
ข้อ 12 นักศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ โดยให้
ยื่นค�ำอุทธรณ์ต่อคณบดี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ลงชื่อรับทราบผลการลงโทษ
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ข้อ 13 ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย จนเป็นเหตุให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบตามวัน เวลา ที่
ก�ำหนดไว้ได้ ให้นักศึกษาหรือตัวแทนปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับที่
ตนศึกษาอยู่
ข้อ 14 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความตามระเบียบนี้ หรือการด�ำเนินการอื่นใดที่ไม่ระบุไว้
ในระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 15 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�ำนาจออกประกาศ ค�ำสั่ง หรือ
แนวปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553
(ลงชื่อ) สุจินต์ จินายน
(ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วย การด�ำเนินการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2550
เพื่อให้การด�ำเนินการหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเพื่อให้หอพักนักศึกษา เป็นที่พักอาศัยที่สะอาด สะดวก
สบาย ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมของที่พักอาศัยดี ซึ่งสามารถส่งเสริมการพัฒนา และการเรียนรู้ของ
นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา (17) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วย
การด�ำเนินการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2550 ไว้ดังนี้

หมวดที่ 1
บททั่วไป

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการด�ำเนิน
การหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2550
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้นับแต่วันถัดจากวันที่ออกระเบียบ เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“วิทยาเขตฯ” หมายถึง วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาเขต
สกลนคร
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“กองพัฒนานักศึกษา” หมายถึง กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“หอพักนักศึกษา” หมายถึง หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“หัวหนัางานบริการหอพัก” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัย แต่งตั้งให้
ท�ำหน้าที่รับผิดชอบดูแลการด�ำเนินงาน หอพักนักศึกษา
“ผู้ปกครองหอพัก” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ให้ท�ำหน้าที่
รับผิดชอบดูแลให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำและด�ำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

187

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

“ผู้จัดการหอพัก” หมายถึง บุคลากรที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้รับผิดชอบ ดูแลการด�ำเนิน
งานหอพักตามระเบียบนี้
“กรรมการนักศึกษาหอพัก” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ซึ่งอาศัยในหอพักที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเพื่อ ช่วยด�ำเนินกิจกรรมของหอพัก
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และหมายรวมถึง
นักศึกษาตามโครงการ แลกเปลี่ยนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและนักศึกษา
อื่น ๆ ที่มาศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานด้วย
“ผู้พักอาศัย” หมายถึง บุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ให้เข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย
ข้อ 4. บรรดาระเบียบ ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ มติหรือค�ำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจในการมอบหมายให้
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ กองพัฒนานักศึกษา/รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตฯ เป็นผู้รักษาการ
ตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกประกาศ หรือค�ำสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ รวมทั้ง
ให้มีอ�ำนาจในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบนี้

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์

ข้อ 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดตั้งหอพักนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้พักในหอที่มีคุณภาพ สะอาด สะดวก สบายและปลอดภัย มี
สิ่งแวดล้อมของที่พักอาศัยที่ดี
2) เพื่อเป็นหอพักที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน และการพัฒนาตนเองของนักศึกษา โดยหอพัก
จะจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
3) เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสังคมแก่นักศึกษา จากการฝึกใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็น
ระบบและมีระเบียบ
4) เพื่อเป็นการส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา
5) ส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้พัฒนาเป็นทรัพยากร
บุคคลที่สมบูรณ์ต่อไป
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หมวดที่ 3
การด�ำเนินงาน

ข้อ 7. มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงานหอพัก โดยมีคณะกรรมการด�ำเนิน
งานหอพัก เป็นฝ่ายด�ำเนินงาน
ข้อ 8. ให้มีคณะกรรมการด�ำเนินงานหอพัก ประกอบด้วย
		 1) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล เป็น ประธานกรรมการ
		 2) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็น รองประธานกรรมการ
		 3) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น รองประธานกรรมการ
		 4) ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็น รองประธานกรรมการ
		 5) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาทุกคณะ เป็น กรรมการ
		 6) หัวหน้างานพัฒนาวินัยนักศึกษา เป็น กรรมการ
		 7) หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา เป็น กรรมการ
		 8) หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา เป็น กรรมการ
		 9) อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอย่างน้อย 3 คน เป็น กรรมการ
		 10) หัวหน้างานบริการหอพัก เป็น กรรมการและเลขานุการ
		 11) ผู้ปกครองหอพัก เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 9. คณะกรรมการด�ำเนินงานหอพักมีอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
		
1) พิจารณาด�ำเนินงานหอพักให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายด้านหอพักของ
มหาวิทยาลัย
		 2) พิจารณาจัดวางระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับหอพัก เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
		 3) พิจารณาจัดตั้งงบประมาณของหอพักเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
		 4) พิจารณาลงโทษนักศึกษาในหอพัก ผู้ฝ่าฝืนระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยหอพัก
		 5) จัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงานหอพักเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ 10. ให้มหาวิทยาลัย แต่งทั้งหัวหน้างานบริการหอพัก 1 คน และผู้ปกครองหอพัก 1 คน
ข้อ 11. หัวหน้างานบริการหอพักมีอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
		 1) ควบคุมดูแล รับผิดชอบการบริหารงานบริการหอพักให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
นโยบาย และมติของคณะกรรมการด�ำเนินงานหอพัก
		 2) วางแผนปฏิบัติงานบริการหอพัก
		 3) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน นิเทศงาน และพัฒนาบุคลากร งานบริการหอพัก
		 4) วินิจฉัย สั่งการ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของงานบริการหอพัก
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		 5) รับผิดชอบงานสารบรรณ การเงินและงบประมาณ งานพัสดุ และงานบุคลากรของ
งานบริการหอพัก
		 6) ดูแลงานอาคารสถานที่ จัดระบบบ�ำรุงรักษาซ่อมแซม ตกแต่งบริเวณหอพักให้ สะอาด
ร่มรื่น สวยงาม
		 7) จัดระบบบริการต่าง ๆ ของงานบริการหอพักให้มีประสิทธิภาพ
		 8) ควบคุมการปฏิบัติงานของคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหอพัก
		 9) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก
		
10) ประสานงานกับผู้ปกครองนักศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
		 11) จัดระบบรักษาความปลอดภัยหอพัก
		 12) ประสานงานกับผู้ปกครองหอพัก เพื่อให้การบริหารงานหอพักนักศึกษามีประสิทธิภาพ
		 13) หาแนวทางพัฒนางานบริการหอพักให้เจริญก้าวหน้า
		 14) จัดท�ำสรุปข้อมูล การด�ำเนินงานหอพักเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการหอพัก
ข้อ 12. ผู้ปกครองหอพัก มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
		 1) ควบคุมดูแล รับผิดชอบการบริหารงานบริการหอพักให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
นโยบาย และมติของคณะกรรมการด�ำเนินงานหอพัก
		 2) ดูแล ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ และด�ำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
		 3) ควบคุมดูแลให้นักศึกษาหอพักปฏิบัติตามระเบียบของนักศึกษาหอพัก และผู้อาศัย
		 4) ดูแลความประพฤติของผู้พักอาศัย
		 5) ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของหอพักนักศึกษา
		 6) ดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่ผู้พักอาศัย
		 7) เสนอพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท�ำความผิดในหอพักนักศึกษา
		 8) ประสานงานกับผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลนักศึกษาหอพักให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
		 9) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก
		 10) จัดระบบรักษาความปลอดภัยหอพัก
		 11) ประสานงานกับหัวหน้างานบริการหอพัก
		 12) หาแนวทางพัฒนางานบริการหอพักให้เจริญก้าวหน้า
		 13) จัดท�ำสรุปข้อมูล การด�ำเนินงานหอพักเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการหอพัก
ข้อ 13. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้จัดการหอพัก 1 คน
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		 1) คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาอัตราค่าตอบแทน หรือค่าจ้างระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานของผู้จัดการหอพัก ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด�ำเนินงานหอพักก�ำหนด
		 2) ผู้จัดการหอพัก มีอ�ำนาจหน้าที่บริหารจัดการหอพักให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
			 2.1) เป็นตัวแทนหัวหน้างานบริการหอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อรับผิดชอบดูแล
การบริหารงานทั่วไปของหอพัก ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามปกติ
			 2.2) เสนอรูปแบบ แนวทาง แผนงานในการด�ำเนินงานหอพักให้มีประสิทธิภาพ
ร่วมกับหัวหน้างานบริการหอพัก เสนอคณะกรรมการหอพักเพื่อพิจารณา
			 2.3) ปฏิบัติงานตามค�ำสั่งของคณะกรรมการหอพักโดยเคร่งครัด
ข้อ 14. กรรมการนักศึกษาหอพัก มีหน้าที่ดังนี้
		 1) เลือกตั้งประธานกรรมการนักศึกษาหอพัก และคณะกรรมการด้านต่าง ๆ เพื่อประสาน
งานกับคณะกรรมการหอพัก
		 2) ประสานงานระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานในหอพักกับนักศึกษาหอพัก
		 3) พิจารณาด�ำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาภายในหอพักโดยความเห็นชอบของ
ผู้ปกครองหอพัก และคณะกรรมการด�ำเนินการหอพัก
		 4) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหอพักนักศึกษา ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้อาศัย
		 5) เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา ต่อผู้ปกครองหอพักนักศึกษา หรือคณะ
กรรมการด�ำเนินงานหอพัก
		 6) อื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานบริการหอพัก และผู้ปกครองหอพักก�ำหนด

หมวดที่ 4
การเงิน การบัญชี และพัสดุ

ข้อ 15. ให้มหาวิทยาลัยบริหารงานบริการหอพักนักศึกษา ด้วยเงินรายได้ของหอพักโดย
แยกเงินรายได้ของหอพัก ออกจากเงินรายได้จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 16. รายได้และทรัพย์สินในการด�ำเนินกิจกรรมหอพักประกอบด้วย
		 1) เงินค่าธรรมเนียมหอพัก เงินค่าบริการต่าง ๆ ค่าปรับ หรือรายได้จากการด�ำเนิน
กิจการที่เรียกเก็บจากผู้รับบริการหอพัก
		 2) เงินอุดหนุนทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ตามความเหมาะสม และจ�ำเป็นหรือ
ทรัพย์สินจากเอกชน หรือองค์กรอื่นบริจาคให้
		 3) รายได้อื่น ๆ
ข้อ 17. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก ค่าบริการและค่าปรับอันเกิดจากการให้บริการ
หอพัก ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมหอพักตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
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ข้อ 18. เงินรายได้ของงานบริการหอพัก ให้น�ำมาใช้จ่ายดังนี้
		 1) ค่าสิ่งก่อสร้างที่ต้องจ่ายคืนแค่ผู้ร่วมลงทุนตามสัญญา
		 2) ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการหอพัก เช่น ค่าจ้าง ค่าตอบแทนผู้จัดการ ค่า
สาธารณูปโภค ค่าพัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น
		
3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการหอพักเห็นสมควร เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ด�ำเนินการบริการหอพัก
ข้อ 19. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารงานทั่วไป ให้คณะกรรมการด�ำเนินงานหอพัก เป็นผู้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในภารกิจนั้นๆ
เป็นผู้ด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ หรือของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง โดย
เบิกจ่ายเงินจากเงินรายได้ของกิจการหอพัก
เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้หัวหน้างานบริการหอพักร่วมกับผู้จัดการหอพัก จัดท�ำรายงานการ
เงินและบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการด�ำเนินงานหอพักภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีการศึกษา
สิ้นปีการศึกษาตามระเบียบนี้ ให้ถือวันประกาศผลสอบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษานั้น
ข้อ 20. การบริหารจัดการหอพัก ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
จ�ำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นทุนในการบริหารจัดการหอพักให้ด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 21. ทรัพย์สินในงานบริการหอพักที่มีอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกและ / หรือจัดหาได้ในภายหลัง
ให้ถือเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 5
การเข้าพักอาศัย

ข้อ 22. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์พักอาศัยในหอพักนักศึกษา
		 1) เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่จะพักอาศัย
		 2) เป็นอาจารย์/ เจ้าหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าพักตามความจ�ำเป็นชั่วคราว
		 3) เป็นบุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าพักอาศัยเป็นการชั่วคราว
ข้อ 23. การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
		 1) ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีแรกของหลักสูตรทุกคน พักอาศัยในหอพักนักศึกษา
		 2) ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น ที่ประสงค์จะพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ให้ยื่นใบสมัคร
ต่อหัวหน้างานหอพักนักศึกษา ตามประกาศของงานหอพักนักศึกษาก�ำหนด
		 3) การพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์ในการพักอาศัยจะพิจารณาคราวละ 1 ปีการศึกษา และ
ถือสิทธิ์เฉพาะตัวจะโอนให้ผู้อื่นมิได้
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		 4) นักศึกษาจะต้องพักอาศัยในห้องพัก ที่งานหอพักจัดให้โดยห้ามมีการย้ายห้องก่อน
ได้รับอนุญาต
		 5) นักศึกษาต้องคืนห้องพักให้กับมหาวิทยาลัย ตามประกาศของหอพักในกรณีที่นักศึกษา
มีความจ�ำเป็นต้องพักอาศัยต่อ ให้ยื่นความจ�ำนงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เมื่อได้รับอนุญาตจาก
งานบริการหอพักให้เข้าพักอาศัยได้ นักศึกษาจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการพักอาศัย และเข้าพัก
ในห้องพักที่จัดให้
		 6) ผู้ที่มิได้รับอนุญาตจากงานบริการหอพัก ห้ามเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาโดย
เด็ดขาด

หมวดที่ 6
หน้าที่ของนักศึกษาและผู้อาศัย

ข้อ 24. นักศึกษาและผู้พักอาศัย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือค�ำสั่งของหอพัก
และค�ำแนะน�ำตักเตือนของหัวหน้างานบริการหอพัก หรือผู้ปกครองหอพักโดยเคร่งครัด
ข้อ 25. นักศึกษาและผู้พักอาศัย มีหน้าที่ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ทรัพย์สมบัติของหอพัก
มหาวิทยาลัยมิให้เกิดความเสียหาย และให้เป็นไปด้วยความประหยัด
ข้อ 26. นักศึกษาและผู้พักอาศัยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายของทรัพย์สิน
ภายในหอพักและส่วนอื่น ๆ ในหอพักที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งมิใช่เป็นความเสียหายที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ ที่เกิดขึ้นตามอายุการใช้งานโดยปกติ
ข้อ 27. นักศึกษามีหน้าที่ดูแล และแจ้งความช�ำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นในห้องพัก และในหอพัก
ข้อ 28. นักศึกษามีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุม และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่งานหอพักจัดขึ้น
เพือ่ ประโยชน์ในการชีแ้ จงข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำเนินงานหอพัก หรือเพือ่ พัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ

หมวดที่ 7
ระเบียบวินัยทั่วไป

ข้อ 29. ห้ามเล่นการพนันในบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
ข้อ 30. ห้ามดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาและยาเสพติดให้โทษทุกชนิด บริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
ข้อ 31. ห้ามน�ำอาวุธ หรือวัตถุระเบิดหรือเชื้อเพลิงอันอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยเข้ามาบริเวณ
หอพักโดยเด็ดขาด
ข้อ 32. ห้ามน�ำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงในบริเวณหอพักและห้องพัก
ข้อ 33. ห้ามน�ำเครื่องมือ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเข้าไปใช้ในหอพัก
ก่อนได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานบริการหอพัก
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ข้อ 34. ห้ามน�ำเครื่องเรือน เครื่องใช้ที่หอพักจัดไว้ให้ใช้ส่วนกลางไปใช้เป็นการส่วนตัว
ข้อ 35. ห้ามปิดประกาศและโปสเตอร์ใด ๆ ในบริเวณหอพักก่อนได้รับอนุญาตจากงาน
บริการหอพัก
ข้อ 36. ห้ามน�ำบุคคลภายนอกที่มิใช่นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย ขึ้นบนห้องพักหรือ
ค้างคืนในห้องพักโดยไม่ได้รับอนุญาต จากหัวหน้างานบริการหอพัก
ข้อ 37. ห้ามส่งเสียงดังหรือกระท�ำการใด ๆ เป็นการรบกวนผู้อื่น
ข้อ 38. ห้ามประกอบอาหารในห้องพักโดยเด็ดขาด
ข้อ 39. ห้ามถอดถอน ดัดแปลง โยกย้าย หรือต่อเติมอุปกรณ์ในหอพักทุกชนิด
ข้อ 40. ห้ามกระท�ำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหาย แก่อาคารและทรัพย์สินของหอพัก
ข้อ 41. การออกไปค้างคืนนอกหอพัก ต้องแจ้งขออนุญาตต่อผู้ปกครองหอพัก หรือหัวหน้า
งานบริการหอพักเป็นลายลักษณ์อักษร และกลับเข้าหอพักตามก�ำหนดเวลาที่อนุญาต
ข้อ 42. ห้ามจัดงานเลี้ยงรื่นเริงใด ๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานบริการหอพัก หรือ
ผู้ปกครองหอพัก
ข้อ 43. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องพักโดยเด็ดขาด

หมวดที่ 8
การลงโทษ

ข้อ 44. นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ จะได้รับการลงโทษดังนี้
		 1) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
		 2) ภาคทัณฑ์
		 3) ให้พักการศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 1 ปีการศึกษา
		 4) ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
		 5) โทษอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้อ 45. การกระท�ำผิดใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้ผู้ปกครองหอพัก หรือหัวหน้างาน
บริการหอพักด�ำเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาโทษต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550
(ลงชื่อ) จรวยพร ธรณินทร์
(นางจรวยพร ธรณินทร์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วย การรับ – จ่ายเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ. 2550
โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้นักศึกษาทุกหลักสูตร และทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ได้มีการท�ำประกันอุบัติเหตุเพื่อให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพและบริการแก่นักศึกษา
ที่อาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องจากอุบัติเหตุ สามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล และค่าสินไหมทดแทนได้
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจความในมาตรา 12 (1) และมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2548 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 จึงก�ำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการรับจ่ายเงินเบี้ย ประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“หน่วยงาน” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต คณะหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น และมีนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ
“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า อธิการบดีและรองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อุบัติเหตุ” หมายความว่า ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการได้รับบาดเจ็บ
ทางด้านร่างกายหรือเสียชีวิต ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกร่างกายโดยไม่ได้เจตนา
“เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ” หมายความว่า จ�ำนวนเงินรายบุคคลที่ต้องช�ำระให้แก่ผู้รับ
ประกันภัยตามสัญญา เพื่อที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินซึ่งเอา ประกันภัยหรือ
ค่าสินไหมทดแทนเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย เกิดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตามชนิดของ
ภัยที่ได้ตกลงประกันภัยไว้ตามสัญญา
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“รายปี” หมายความว่า แต่ละปีที่ท�ำประกันภัย นับแต่วันที่ประกันของปีหนึ่ง จนถึงวันที่
ท�ำประกันของปีถัดไป
ข้อ 5 การจัดเก็บเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุให้จัดเก็บเป็นรายปี
ข้อ 6 ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้มีอ�ำนาจก�ำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ แต่ละปีที่
ต้องเรียกจากนักศึกษา และก�ำหนดวิธีปฏิบัติอื่นใดได้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ โดยจัดท�ำเป็น
ประกาศของหน่วยงาน
ข้อ 7 ให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายเงินเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุของนักศึกษา ตามวงเงินที่
เรียกเก็บในข้อ 6
ข้อ 8 นักศึกษาที่มีประกันอุบัติเหตุอยู่แล้ว หากไม่ประสงค์จะท�ำประกันภัยอุบัติเหตุกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สามารถน�ำหลักฐานการประกันภัยมาแสดง และให้หัวหน้า
หน่วยงานเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ 9 ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550
(ลงชื่อ) สุจินต์ จินายน
(ศาสตราจารย์สุจินต์ จินายน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2549
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2549 อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ในการประชุมครั้งที่ 12/2549 วันที่ 26 ธันวาคม 2549 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1
ว่าด้วยหมวดทั่วไป

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2540
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใด ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้หรือ
ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือการใดๆ ที่มิได้ก�ำหนดไว้ตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจวินิจฉัย
ข้อ 5 ตามระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“ศูนย์กลาง” หมายความว่า ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา
“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณะ” หมายความว่า คณะต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
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“รองอธิการบดีวิทยาเขต” หมายความว่า รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต
“ผู้ช่วยอธิการบดี” หมายความว่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“รองคณบดี” หมายความว่า รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งขึ้นจากอาจารย์ หรือข้าราชการของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกที่ทางมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สภานักศึกษามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
“สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต” หมายความว่า สภานักศึกษาศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตต่าง ๆ ในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“องค์การบริหาร” หมายความว่า องค์การบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
“องค์การ” หมายความว่า องค์การนักศึกษาศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา และองค์การนักศึกษาวิทยาเขตต่าง ๆ ในสังกัด
“สโมสร” หมายความว่า สโมสรนักศึกษาของคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“ชมรม” หมายความว่า ชมรมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ที่สังกัดองค์การฯ
“กิจกรรมนักศึกษา” หมายความว่า กิจกรรมของนักศึกษาที่จัดขึ้นโดยสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต องค์การบริหาร องค์การสโมสร และ/หรือชมรม
ข้อ 6 ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 7 ก�ำหนดสถานที่ตั้งขององค์กรนักศึกษา
		 7.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง องค์การบริหาร และองค์การ
ศูนย์กลางฯ ให้ตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งของส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
		 7.2 สภานักศึกษาวิทยาเขต และองค์การวิทยาเขตและองค์การ ให้ตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งของ
ส�ำนักงานวิทยาเขต
		 7.3 สโมสร ให้ตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งของส�ำนักงานคณะ
ข้อ 8 ให้มีองค์กรเพื่อด�ำเนินกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
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8.1 “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” มีชอื่ ย่อว่า “สภน.มทร.อ.”
มีชื่อภาษา อังกฤษว่า “Rajamangala University of Technology Isan Student Council”
มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “RMUTI.S.C.”
		 8.2 “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต.... (ใส่ชื่อ
วิทยาเขต)....” มีชื่อ ย่อว่า “สภน.มทร.อ. (ใส่ชื่อย่อวิทยาเขต)” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Raja
mangala University of Technology Isan Student Council (Campus)” มีชื่อย่อภาษา
อังกฤษว่า “RMUTI.S.C. (Campus Abbreviation)” และ “สภานักศึกษาศูนย์กลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา” มีชื่อย่อว่า “สภน.ศ.มทร.อ.นม.” มีชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า “Rajamangala University of Technology Isan Student Council
(Main Campus)” มีชื่อย่อภาษา อังกฤษว่า “RMUTI.S.C. (M.C.N.M.)”
		 8.3 “องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ใช้ชื่อย่อว่า
“อบ.มทร.อ.” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rajamangala University of Technology Isan
Student Administration” มีชื่อย่อภาษา อังกฤษว่า “RMUTI.S.A.”
		 8.4 “องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต (ใส่ชื่อ
วิทยาเขต)” ใช้ชื่อย่อว่า “อน.มทร.อ. (ชื่อย่อวิทยาเขต)” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rajamangala
University of Technology Isan Student Organization (Campus)”มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า
“RMUTI.S.O. (Campus Abbreviation)”
		 8.5 “สโมสรนักศึกษาคณะ (ใส่ชื่อคณะ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขต (ใส่ชื่อวิทยาเขต)....” ใช้ชื่อย่อว่า “สน.(ชื่อย่อคณะ) มทร.อ. (ชื่อย่อวิทยาเขต)”
ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rajamangala University of Technology Isan (Campus) Stu
dent Union Faculty of (Faculty)” มีชื่อย่อว่า “RMUTI (Campus Abbreviation).
S.U.F. (Faculty Abbreviation)”
ข้อ 9 เครื่องหมาย หรือตราสัญลักษณ์ของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษา
ศูนย์กลาง/วิทยาเขต องค์การบริหาร องค์การ สโมสร และ/หรือชมรม ให้ใช้เครื่องหมายราชการ
ของมหาวิทยาลัยโดยเพิ่มอักษรแสดงชื่อ ของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/
วิทยาเขต องค์การบริหาร องค์การ สโมสร และ/หรือชมรม ทั้งนี้ให้มีรูปแบบการใช้และตัวอักษร
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
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หมวดที่ 2
ว่าด้วยวัตถุประสงค์

ข้อ 10 วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/
วิทยาเขต องค์การบริหาร องค์การ สโมสร และ/หรือชมรม
		 10.1 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระ
มหากษัตริย์
		 10.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
		 10.3 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และระเบียบวินัยอันดีงาม
		 10.4 เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย และความมั่นคงของชาติ
		 10.5 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
		 10.6 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งด้านประสบการณ์ ความคิดและวิชาชีพ
		 10.7 เพื่อส่งเสริมพลานามัย และพัฒนาบุคลิกภาพ
		 10.8 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักในภาระหน้าที่ ที่ตนจะต้องปฏิบัติในการบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์
		 10.9 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 การด�ำเนินงานของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย หรือสภานักศึกษา องค์การบริหาร
องค์การ สโมสร และ/หรือชมรม ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบใด ๆ ของทางราชการ

หมวดที่ 3
ว่าด้วยสิทธิ์และหน้าที่ของนักศึกษา

ข้อ 12 ให้นักศึกษาทั้งหมดเป็นสมาชิก และต้องเสียค่าบ�ำรุงกิจกรรมนักศึกษาของสภา
นักศึกษา สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต องค์การบริหาร องค์การ สโมสร และ/หรือชมรม
ข้อ 13 สมาชิกมีสิทธิ์เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษา
ศูนย์กลาง/ วิทยาเขต องค์การบริหาร องค์การ สโมสร และ/หรือชมรม จัดให้มีขึ้น และใช้ประโยชน์
ของอาคารสถานที่และ บริการต่าง ๆ ซึ่งสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/
วิทยาเขต องค์การบริหาร องค์การ สโมสร และ/หรือชมรม อ�ำนวยให้ ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับของระเบียบนี้

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

200

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ข้อ 14 สมาชิกมีสิทธิ์จะเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงาน และความ
เจริญก้าวหน้าของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต องค์การบริหาร
องค์การ สโมสร และ/หรือชมรม
ข้อ 15 สมาชิกภาพของสมาชิก จะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 16 ให้สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต องค์การบริหาร
องค์การสโมสร และ/หรือชมรม ด�ำเนินงานโดยมีคณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่สภานักศึกษา
มหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต หรือองค์การบริหาร หรือองค์การ หรือสโมสร

หมวดที่ 4
ว่าด้วยสภานักศึกษา

ข้อ 17 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้
		 17.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
			 17.1.1 ประธานและรองประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/ วิทยาเขตทุกวิทยาเขต
		 17.2 สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ประกอบด้วย
			 17.2.1 ตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะโดยใช้อัตราส่วนดังนี้
				 17.2.1.1 วิทยาเขตที่มีนักศึกษามากกว่า 5,000 คน ให้มีสมาชิกสภานักศึกษา
ศูนย์กลาง/วิทยาเขตจากทุกคณะ ในอัตราส่วน 1 ต่อนักศึกษา 200 คน
				 17.2.1.2 วิทยาเขตที่มีนักศึกษาน้อยกว่า 5,000 คน ให้มีสมาชิกสภานักศึกษา
ศูนย์กลาง/วิทยาเขตจากทุกคณะ ในอัตราส่วน 1 ต่อนักศึกษา 150 คน
ข้อ 18 ให้สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตมีคณะกรรมการ
บริหารดังนี้
		 18.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
			 18.1.1 ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
			 18.1.2 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายพิจารณาโครงการและงบประมาณ
			 18.1.3 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายติดตามผลงานและกิจกรรม
นักศึกษา
			 18.1.4 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายรับฟังความคิดเห็น
			 18.1.5 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายตรวจสอบการเงิน
			 18.1.6 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายบริหาร
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		 18.2 สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารไม่เกิน
15 ต�ำแหน่งดังนี้
			 18.2.1 ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 18.2.2 รองประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 18.2.3 เลขาธิการสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 18.2.4 เหรัญญิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 18.2.5 ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 18.2.6 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงการ และงบประมาณ
			 18.2.7 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายติดตามผลงาน และกิจกรรมนักศึกษา
			 18.2.8 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายรับฟังความคิดเห็น
			 18.2.9 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายตรวจสอบการเงิน
			 18.2.10 กรรมาธิการฝ่ายอื่นๆ ตามผู้มีอ�ำนาจข้อ28 เห็นสมควร
ข้อ 19 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
		 19.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย
			 19.1.1 ด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้
			 19.1.2 เป็นตัวแทนรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษา
			 19.1.3 ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารงาน และการด�ำเนินงานขององค์การบริหาร
			 19.1.4 เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
			 19.1.5 เป็นศูนย์กลางรับฟังความคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากนักศึกษา เกี่ยวกับ
กิจกรรมนักศึกษา เพื่อพิจารณาเสนอแนะ และหาทางแก้ไข
			 19.1.6 ร่วมกับองค์การบริหารในการเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัย ในสิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
			 19.1.7 ก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับการด�ำเนินงานภายในองค์การบริหารตามที่
เห็นสมควร การกระท�ำดังกล่าวต้องตราเป็นลายลักษณ์อักษรและมีเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ขององค์ประชุม
			 19.1.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณขององค์การบริหาร
			 19.1.9 เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
			 19.1.10 มีสิทธิยับยั้งการด�ำเนินงาน เรื่องใดเรื่องหนึ่งขององค์การบริหาร ซึ่งเห็น
ว่าขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบนี้หรือศีลธรรมจรรยา หรือนโยบายที่แถลงไว้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์
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อักษรต่อองค์การบริหาร ทราบภายใน 3 วันท�ำการและหากองค์การบริหารยืนยันการด�ำเนินการ
ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อสภานักศึกษามหาวิทยาลัย ภายใน 3 วันท�ำการ
			 19.1.11 มีสิทธิ์อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกองค์การบริหารและคณะกรรมการบริหารได้
		 19.2 สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 19.2.1 ด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้
			 19.2.2 เป็นตัวแทนรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษา
			 19.2.3 ควบคุมตรวจสอบ การบริหารงานและการด�ำเนินงานขององค์การ สโมสร ชมรม
			 19.2.4 เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ สโมสร ชมรม
			 19.2.5 เป็นศูนย์กลางรับฟังความคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากนักศึกษา
เกี่ยวกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพิจารณาเสนอแนะ และหาทางแก้ไข
			 19.2.6 ร่วมกับองค์การ สโมสร ชมรม ในการเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัย
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
			 19.2.7 ก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับการด�ำเนินงานภายในองค์การ สโมสร ชมรม
ตามที่เห็นสมควร การกระท�ำดังกล่าวต้องตราเป็นลายลักษณ์อักษร และมีเสียงรับรองไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ขององค์ประชุม
			 19.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณขององค์การ สโมสร ชมรม
			 19.2.9 เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ สโมสร ชมรม
			 19.2.10 มีสิทธิยับยั้งการด�ำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งขององค์การ สโมสร ชมรม
ซึ่งเห็นว่าขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบนี้ หรือศีลธรรมจรรยา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
องค์การ สโมสร ชมรม ทราบภายใน 3 วันท�ำการ และหากองค์การ สโมสร ชมรม ยืนยันการ
ด�ำเนินการให้ยื่นอุทธรณ์ต่อสภานักศึกษาศูนย์กลาง/ วิทยาเขต ภายใน 3 วันท�ำการ
			 19.2.11 มีสิทธิ์อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกองค์การ คณะกรรมการบริหารองค์การ
นายก สโมสร คณะกรรมการสโมสร ประธานชมรม และคณะกรรมการชมรม
ข้อ 20 สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัย หรือสมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/ วิทยาเขต
มีหน้าที่ดังนี้
		 20.1 ปฏิบัติตามระเบียบของสภานักศึกษาที่ระบุในระเบียบนี้
		 20.2 รับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของนักศึกษา อันจักเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
เพื่อเสนอต่อสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
ข้อ 21 คณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการสภานักศึกษาศูนย์กลาง
/วิทยาเขต มีหน้าที่ดังนี้
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		 21.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย
			 21.11 ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
				 21.1.1.1 เป็นประธานในที่ประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
				 21.1.1.2 ควบคุมการด�ำเนินกิจกรรมของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
				21.1.1.3 รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมาและด�ำเนินงาน
				 21.1.1.4 เป็นผู้ลงนามในนามของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
				 21.1.1.5 มอบหมายให้สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
			 21.1.2 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายพิจารณาโครงการและงบประมาณ
				 21.1.2.1 พิจารณาโครงการและงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ขององค์การ
บริหาร แล้วเสนอต่อที่ประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อลงมติ
				 21.1.2.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมอบหมาย
โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
			 21.1.3 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา
				 21.1.3.1 ติดตามผลและประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารแล้วเสนอต่อที่ประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
				 21.1.3.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมอบหมาย
โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
			 21.1.4 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายรับฟังความคิดเห็น
				 21.1.4.1 รับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา เพื่อเสนอต่อสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
หรือองค์การบริหาร
				 21.1.4.2 ท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัย
				 21.1.4.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมอบหมาย
โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
			 21.1.5 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายตรวจสอบการเงิน
				 21.1.5.1 ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
แล้วเสนอต่อที่ประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
				 21.1.5.2 ท�ำหน้าที่เหรัญญิกของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
				 21.1.5.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมอบหมาย
โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
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			 21.1.6 รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฝ่ายบริหาร
				 21.1.6.1 ดูแลการบริหารงานภายในของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
				 21.1.6.2 ท�ำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
				 21.1.6.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมอบหมาย
โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
		 21.2 สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 21.2.1 ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.1.1 เป็นประธานในที่ประชุมสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.1.2 ควบคุมการด�ำเนินกิจกรรมของสภานักศึกษา ศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.1.3 รายงานให้วิทยาเขตทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมาและด�ำเนินงาน
				 21.2.1.4 เป็นผู้ลงนามในนามของสภานักศึกษาศูนย์กลาง /วิทยาเขต
				 21.2.1.5 มอบหมายให้สมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตปฏิบัติงาน
เฉพาะกิจ โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 21.2.2 รองประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.2.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ใน
กรณีที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
				 21.2.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
มอบหมาย โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 21.2.3 เลขาธิการสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.3.1 ท�ำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.3.2 ดูแลการบริหารงานภายในสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.3.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
มอบหมาย โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 21.2.4 เหรัญญิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.4.1 ควบคุมดูแล การเบิกจ่ายงบประมาณของสภานักศึกษาศูนย์กลาง
/วิทยาเขต
				 21.2.4.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษา ศูนย์กลาง/วิทยาเขต
มอบหมาย โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 21.2.5 ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.5.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภานักศึกษา ศูนย์กลาง/วิทยาเขต
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				 21.2.5.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษา ศูนย์กลาง/วิทยาเขต
มอบหมาย โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 21.2.6 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงการ และงบประมาณ
				 21.2.6.1 พิจารณาโครงการ และงบประมาณขององค์การหรือสโมสร หรือ
ชมรม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.6.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
มอบหมาย โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 21.2.7 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา
				 21.2.7.1 ติดตามผลการด�ำเนินงานขององค์การ สโมสร และ/หรือชมรม
เสนอต่อที่ ประชุมสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.7.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
มอบหมาย โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 21.2.8 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายรับฟังความคิดเห็น
				 21.2.8.1 รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานักศึกษา
ศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.8.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
มอบหมาย โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 21.2.9 ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายตรวจสอบการเงิน
				 21.2.9.1 ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการต่าง ๆ เสนอต่อที่
ประชุม สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
				 21.2.9.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
มอบหมาย โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
ข้อ 22 ก�ำหนดเวลาในการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัย และสมาชิกสภา
นักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
		 22.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย ให้มีก�ำหนดเวลาดังนี้
			 22.1.1 ให้สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัย มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างวันที่
1 กุมภาพันธ์ ของปีหนึ่ง ถึง วันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป
			 22.1.2 ให้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเรียกประชุมประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง
/วิทยาเขต เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษามหาวิทยาลัยก่อนหมดวาระไม่น้อยกว่า 15 วัน
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			 22.1.3 กรณีที่ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต พ้นจากสภาพการเป็น
ประธานนักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ให้ถือว่าพ้นจากการเป็นคณะกรรมการสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยด้วย
		 22.2 สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ให้มีก�ำหนดเวลาดังนี้
			 22.2.1 ให้สมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งระหว่าง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป
			 22.2.2 ให้คณะกรรมการสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ด�ำเนินการจัดการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตชุดใหม่ ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วันก่อน
หมดวาระ และเสนอแต่งตั้งต่อผู้มีอ�ำนาจตามข้อ 28 ภายใน 30 วัน ก่อนหมดวาระ
			 22.2.3 กรณีที่สมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต พ้นจากต�ำแหน่ง ก่อน
หมดวาระ เกินกว่า 90 วัน ให้สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตจัดการ เลือกตั้งซ่อมให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันหลังจากวันสิ้นสุด สมาชิกภาพนั้น ในกรณีที่พ้นจากต�ำแหน่งก่อนหมดวาระน้อยกว่า
90 วัน ให้ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต เสนอรายชื่อผู้รักษาการต่อผู้มีอ�ำนาจตาม
ข้อ 28 และให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งขึ้นใหม่ มีวาระเท่ากับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเดิม
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครคณะกรรมการสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
		 23.1 ก�ำลังศึกษาอยู่ในศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และวิทยาเขต
ในสังกัด
		 23.2 มีผลการศึกษาอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 2.00
		 23.3 ไม่อยู่ในระหว่างพักการเรียน หรือถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
หรือวิทยาเขต
		 23.4 ไม่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งองค์การ หรือสโมสร ในสมัยเลือกตั้งเดียวกัน
		 23.5 มีประสบการณ์ในการด�ำเนินงานกิจกรรมในองค์กรนักศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
การศึกษา
ข้อ 24 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาของศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และวิทยาเขตในสังกัด และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่จัดให้
มีการลงคะแนน
ข้อ 25 การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยและสภานักศึกษา
ศูนย์กลาง/วิทยาเขต
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		 25.1 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 23 แห่งระเบียบนี้
		 25.2 ตาย
		 25.3 ลาออกจากต�ำแหน่ง
		 25.4 พ้นสภาพนักศึกษา
		 25.5 ลาพักการศึกษา
		 25.6 ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ศูนย์กลางหรือวิทยาเขต
		 25.7 ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ 28 สั่งให้พ้นจากต�ำแหน่งตามข้อเสนอของประธานสภา
นักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต เนื่องจากขาดประชุม2 ครั้งติดต่อกัน
โดยไม่แจ้งเหตุผลอันควร
		 25.8 คณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
ไม่น้อยกว่าสามในสี่เสนอให้ยุบสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
		 25.9 นักศึกษาไม่น้อยกว่าสองในสามของนักศึกษาทั้งหมด เข้ารายชื่อเสนอถอดถอน
ต่อประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต และสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัย สภานักศึกษา ศูนย์กลาง/วิทยาเขตมีมติไม่น้อยกว่า สามในสี่ ให้ถอดถอน
ข้อ 26 การประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
		 26.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย
			 26.1.1 ให้มีการประชุมสมัยสามัญอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
			 26.1.2 ให้มีการประชุมสมัยวิสามัญได้ โดยประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
เรียกประชุม หรือสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ยื่นหนังสือต่อประธาน
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอให้ เรียกประชุม โดยประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยต้องเรียก
ประชุมภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือ
			 26.1.3 ให้ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
หากประธานสภา ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้ผู้ที่ประธานมอบหมายท�ำหน้าที่แทน ในกรณีที่
ประธานไม่ได้มอบหมายให้ที่ ประชุมลงมติเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม
		 26.2 สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 26.2.1 ให้มีการประชุมสมัยสามัญ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
			 26.2.2 ให้มีการประชุมสมัยวิสามัญได้ โดยประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/
วิทยาเขตเรียกประชุม หรือสมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ยื่นหนังสือ
ต่อประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตขอให้เรียกประชุม โดยประธานสภานักศึกษา
ศูนย์กลาง/วิทยาเขต ต้องเรียกประชุมภายใน 7 วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือ
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			 26.2.3 ให้ประธานสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขตท�ำหน้าที่ประธานในที่
ประชุม หากประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้ผู้ที่ประธานมอบหมายท�ำหน้าที่แทน ในกรณี
ที่ประธานไม่ได้มอบหมายให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ข้อ 27 การลงมติของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
		 27.1 องค์ประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
		 27.2 การลงมติที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติที่ประชุม ในกรณีที่เสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมชี้ขาด
		 27.3 การลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการองค์การบริหาร หรือองค์การ หรือสโมสร
ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ข้อ 28 การควบคุม ดูแลสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
		 28.1 สภานักศึกษามหาวิทยาลัย และสภานักศึกษาศูนย์กลาง ให้ผู้มีอ�ำนาจตามล�ำดับดังนี้
			 28.1.1 อธิการบดี
			 28.1.2 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
			 28.1.3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
			 28.1.4 ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
			 28.1.5 หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
			 28.1.6 หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษา
			 28.1.7 อาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
		 28.2 สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต ให้ผู้มีอ�ำนาจตามล�ำดับดังนี้
			 28.2.1 รองอธิการบดีศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 28.2.2 ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 28.2.3 หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 28.2.3 หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 28.2.4 อาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
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หมวดที่ 5
ว่าด้วยองค์การบริหาร

ข้อ 29 องค์การบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การของทุกวิทยาเขต
ข้อ 30 ให้องค์การบริหารมีคณะกรรมการบริหารดังนี้
		 30.1 นายกองค์การบริหาร
		 30.2 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายเลขานุการ
		 30.3 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายบริหาร
		 30.4 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายวิชาการ
		 30.5 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายวางแผน
		 30.6 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายกิจกรรม
		 30.7 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายกีฬา
		 30.8 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายนันทนาการ
		 30.9 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
		 30.10 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ข้อ 31 องค์การบริหาร มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
		 31.1 ด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้
		 31.2 เป็นตัวแทนของนักศึกษา
		 31.3 ประสานงานและให้ความสะดวกในการด�ำเนินงานขององค์กรในสังกัด
		 31.4 ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้และตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหาร
		 31.5 แถลงนโยบาย จัดท�ำโครงการและงบประมาณประจ�ำปีของคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อเสนอต่อสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
ข้อ 32 อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การบริหาร
		 32.1 ปฏิบัติตามระเบียบขององค์การบริหารที่ระบุในระเบียบนี้
		 32.2 ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ และตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหาร
ข้อ 33 องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การบริหาร มีหน้าทีด่ ังนี้
		 33.1 นายกองค์การบริหาร
			 33.1.1 เป็นประธานในที่ประชุมองค์การบริหาร
			 33.1.2 ควบคุมการด�ำเนินกิจกรรมขององค์การบริหาร
			 33.1.3 รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมาและด�ำเนินงาน
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			 33.1.4 เป็นผู้ลงนามในนามขององค์การบริหาร
			 33.1.5 มอบหมายให้คณะกรรมการองค์การบริหารปฏิบัติงานเฉพาะกิจ โดย
ความเห็นชอบขององค์การบริหาร
		 33.2 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายเลขานุการ
			 33.2.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานในองค์การบริหารเลขานุการ
			 33.2.2 มอบหมายให้คณะกรรมการองค์การบริหารปฏิบัติงานเฉพาะกิจ โดย
ความเห็นชอบขององค์การบริหาร
		 33.3 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายบริหาร
			 33.3.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านงานบริหาร
			 33.3.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบ
ขององค์การบริหาร
		 33.4 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายวิชาการ
			 33.4.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านวิชาการ
			 33.4.2 ปฏิบติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบ
ขององค์การบริหาร
		 33.5 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายวางแผน
			 33.5.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านวางแผนและนโยบาย
			 33.5.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารมอบหมายโดยความเห็นชอบ
ขององค์การบริหาร
		 33.6 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายกิจกรรม
			 33.6.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านกิจกรรม
			 33.6.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบ
ขององค์การบริหาร
		 33.7 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายกีฬา
			 33.7.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านกีฬา
			 33.7.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบ
ขององค์การบริหาร
		 33.8 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายนันทนาการ
			 33.8.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหาร ด้านนันทนาการ
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			 33.8.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบ
ขององค์การบริหาร
		 33.9 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
			 33.9.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านกิจการพิเศษ
			 33.9.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบ
ขององค์การบริหาร
		 33.10 อุปนายกองค์การบริหารฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
			 33.10.1 ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในองค์การบริหารด้านศิลปวัฒนธรรม
			 33.10.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารมอบหมาย โดยความเห็นชอบ
ขององค์การบริหาร
ข้อ 34 ก�ำหนดเวลาในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร
		 34.1 ให้คณะกรรมการองค์การบริหารมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์
ถึงวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป
		 34.2 ให้องค์การบริหารเรียกประชุมนายกองค์การเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
องค์การบริหารภายใน 15 วันก่อนหมดวาระ
		 34.3 กรณีที่นายกองค์การพ้นจากสภาพการเป็นนายกองค์การให้ถือว่าพ้นจากการ
เป็นคณะกรรมการองค์การบริหารด้วย
ข้อ 35 การประชุมองค์การบริหาร
		 35.1 ให้มีการประชุมสมัยสามัญอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
		 35.2 ให้มีการประชุมสมัยวิสามัญได้ โดยนายกองค์การบริหารเรียกประชุมหรือ
คณะกรรมการองค์การบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ยื่นหนังสือต่อนายกองค์การบริหาร ขอให้เรียก
ประชุม โดยนายกองค์การบริหาร ต้องเรียกประชุมภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือ
		 35.3 ให้นายกองค์การบริหารท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม หากนายกองค์การบริหาร
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้ผู้ที่นายกองค์การบริหารมอบหมายท�ำหน้าที่แทน ในกรณีที่นายก
องค์การบริหารไม่ได้ มอบหมายให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ข้อ 36 การลงมติขององค์การบริหาร
		 36.1 องค์ประชุมองค์การบริหาร ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
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		 36.2 การลงมติที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติที่ประชุม ในกรณีที่เสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมชี้ขาด
ข้อ 37 การควบคุม ดูแลองค์การบริหาร ให้ผู้มีอ�ำนาจตามล�ำดับดังนี้
		 37.1 อธิการบดี
		 37.2 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
		 37.3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
		 37.4 ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
		 37.5 หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
		 37.6 หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษา
		 37.7 อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การบริหาร

หมวดที่ 6
ว่าด้วยองค์การและสโมสร

ข้อ 38 องค์การ หรือสโมสร ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้
		 38.1 องค์การ ประกอบด้วย
			 38.1.1 นายกองค์การ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาในศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 38.1.2 นายกสโมสรทุกคณะในศูนย์กลาง/วิทยาเขตในสังกัด
			 38.1.3 ตัวแทนนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ
		 38.2 สโมสร ประกอบด้วย
			 38.2.1 นายกสโมสร ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาในคณะ
			 38.2.2 ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาต่าง ๆ
ข้อ 39 ให้องค์การ หรือสโมสร มีคณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 15 ต�ำแหน่ง ดังนี้
		 39.1 องค์การ
			 39.1.1 นายกองค์การ
			 39.1.2 อุปนายกองค์การ
			 39.1.3 เลขานุการองค์การ
			 39.1.4 เหรัญญิกองค์การ
			 39.1.5 ประชาสัมพันธ์องค์การ
			 39.1.6 สวัสดิการองค์การ
			 39.1.7 พัสดุองค์การ
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			 39.1.8 ประธานกรรมการฝ่ายกีฬา และนันทนาการองค์การ
			 39.1.9 ประธานกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมองค์การ
			 39.1.10 ประธานกรรมการฝ่ายอาสาพัฒนา และบ�ำเพ็ญประโยชน์องค์การ
			 39.1.11 ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ และนักศึกษาสัมพันธ์องค์การ
			 39.1.12 กรรมการฝ่ายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรองค์การ
		 39.2 สโมสร
			 39.2.1 นายกสโมสร
			 39.2.2 อุปนายกสโมสร
			 39.2.3 เลขานุการสโมสร
			 39.2.4 เหรัญญิกสโมสร
			 39.2.5 ประชาสัมพันธ์สโมสร
			 39.2.6 สวัสดิการสโมสร
			 39.2.7 พัสดุสโมสร
			 39.2.8 ประธานกรรมการฝ่ายกีฬา และนันทนาการสโมสร
			 39.2.9 ประธานกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมสโมสร
			 39.2.10 ประธานกรรมการฝ่ายอาสาพัฒนา และบ�ำเพ็ญประโยชน์สโมสร
			 39.2.11 ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ และนักศึกษาสัมพันธ์สโมสร
			 39.2.12 กรรมการฝ่ายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 40 องค์การ หรือสโมสร มีหน้าที่ดังนี้
		 40.1 ด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้
		 40.2 เป็นตัวแทนของนักศึกษา
		 40.3 ประสานงานและให้ความสะดวกในการด�ำเนินงานขององค์กรในสังกัด
		 40.4 แถลงนโยบาย จัดท�ำโครงการและงบประมาณประจ�ำปี ของคณะกรรมการ
บริหารเพื่อเสนอต่อสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
		 40.5 ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ และตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
หรือสโมสร
ข้อ 41 อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การ หรือสโมสร
		 41.1 ปฏิบัติตามระเบียบขององค์การ หรือสโมสรที่ระบุในระเบียบนี้
		 41.2 ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ และตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
หรือสโมสร
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ข้อ 42 องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การ หรือสโมสร มีหน้าที่ดังนี้
		 42.1 นายกองค์การ หรือนายกสโมสร
			 42.1.1 เป็นประธานในที่ประชุมองค์การ หรือสโมสร
			 42.1.2 ควบคุมการด�ำเนินกิจกรรมขององค์การ หรือสโมสร
			 42.1.3 รายงานให้ศูนย์กลาง/วิทยาเขต หรือคณะทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมา
และด�ำเนินงาน
			 42.1.4 เป็นผู้ลงนามในนามขององค์การ หรือสโมสร
			 42.1.5 มอบหมายให้คณะกรรมการองค์การ หรือสโมสรปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
โดยความเห็นชอบขององค์การ หรือสโมสร
		 42.2 อุปนายกองค์การ หรือสโมสร
			 42.2.1 ดูแลการบริหารงานภายในองค์การ หรือสโมสร
			 42.2.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 43 เลขานุการ มีหน้าที่จัดเตรียมการประชุมของคณะกรรมการองค์การ หรือสโมสร
ข้อ 44 เหรัญญิก มีหน้าที่ดังนี้
		 44.1 เสนองบประมาณประจ�ำปีต่อคณะกรรมการองค์การ หรือสโมสรเพื่อพิจารณา
		 44.2 ควบคุมและรับผิดชอบการเงินให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงิน
		 44.3 ควบคุมการเบิกและใช้จ่ายเงินขององค์การ หรือสโมสรให้เป็นไปตามงบประมาณ
		 44.4 เสนองบรายรับรายจ่ายประจ�ำเดือน งบรายรับรายจ่ายประจ�ำปี และงบดุลต่อ
คณะกรรมการองค์การ หรือสโมสร
ข้อ 45 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ดังนี้
		 45.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การ หรือสโมสร
		 45.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 46 สวัสดิการ มีหน้าที่ ดังนี้
		 46.1 ส่งเสริมสวัสดิการทั่วไปของนักศึกษา
		 46.2 ประสานงานด้านสวัสดิการทั่วไปของนักศึกษา
		 46.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 47 พัสดุ มีหน้าที่ ดังนี้
		 47.1 รับผิดชอบทรัพย์สินอันเป็นสมบัติขององค์การ หรือสโมสร
		 47.2 จัดท�ำนุบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การ หรือสโมสร
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		 47.3 จัดท�ำบัญชีและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุขององค์การ หรือสโมสร
		 47.4 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 48 ประธานกิจกรรมฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
		 48.1 ควบคุม ดูแล การด�ำเนินกิจกรรมกีฬาขององค์การ หรือสโมสร
		 48.2 ควบคุม ดูแล กิจกรรมของชมรมในสังกัด
		 48.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 49 ประธานกิจกรรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
		 49.1 ควบคุม ดูแลการด�ำเนินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมขององค์การ หรือสโมสร
		 49.2 ควบคุม ดูแล กิจกรรมของชมรมในสังกัด
		 49.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 50 ประธานกิจกรรมฝ่ายอาสาพัฒนาและบ�ำเพ็ญประโยชน์
		 50.1 ควบคุม ดูแลการด�ำเนินกิจกรรมอาสาพัฒนาและบ�ำเพ็ญประโยชน์ขององค์การสโมสร
		 50.2 ควบคุม ดูแล กิจกรรมของชมรมในสังกัด
		 50.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 51 ประธานกิจกรรมฝ่ายวิชาการและนักศึกษาสัมพันธ์
		 51.1 ควบคุม ดูแลการด�ำเนินกิจกรรมวิชาการและนักศึกษาสัมพันธ์ขององค์การ หรือสโมสร
		 51.2 ควบคุม ดูแลกิจกรรมของชมรมในสังกัด		
		 51.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรมอบหมาย
ข้อ 52 ก�ำหนดเวลาในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การ หรือสโมสร
		 52.1 ให้คณะกรรมการองค์การ หรือสโมสรมีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง ระหว่างวันที่ 1
กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป
		 52.2 ให้องค์การ หรือสโมสร จัดการเลือกตั้งนายกองค์การ หรือนายกสโมสร ภายใน
60 วันก่อนหมดวาระ
		 52.3 กรณีที่นายกสโมสรพ้นจากสภาพการเป็นนายกสโมสร ให้ถือว่าพ้นจากการเป็น
คณะกรรมการองค์การด้วย
		 52.4 กรณีที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรพ้นจากต�ำแหน่ง ก่อนหมดวาระเกินกว่า
90 วัน ให้องค์การ หรือสโมสร จัดการเลือกตั้งซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นสุด
สมาชิกภาพนั้น ในกรณีที่พ้นจากต�ำแหน่งก่อนหมดวาระน้อยกว่า 90 วัน ให้อุปนายกองค์การ หรือ
อุปนายกสโมสรรักษาการไปจนกว่าจะหมดวาระ
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ข้อ 53 การประชุมองค์การ หรือสโมสร
		 53.1 ให้มีการประชุมสมัยสามัญอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
		 53.2 ให้มีการประชุมสมัยวิสามัญได้ โดยนายกองค์การหรือนายกสโมสรเรียกประชุม
หรือคณะกรรมการองค์การ หรือสโมสรไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ยื่นหนังสือต่อนายกองค์การ หรือสโมสร
ขอให้เรียกประชุม โดย นายกองค์การ หรือสโมสรต้องเรียกประชุมภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือ
		 53.3 ให้นายกองค์การ หรือนายกสโมสรท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม หากนายก
องค์การ หรือนายกสโมสร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ผู้ที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสร
มอบหมายท�ำหน้าที่แทนในกรณีที่นายกองค์การ หรือนายกสโมสรไม่ได้มอบหมายให้ที่ประชุม
ลงมติเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ข้อ 54 การลงมติขององค์การหรือสโมสร
		 54.1 องค์ประชุมองค์การ หรือสโมสร ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
		 54.2 การลงมติที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติที่ประชุม ในกรณีที่เสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมชี้ขาด
ข้อ 55 การควบคุม ดูแลองค์การ หรือสโมสร ให้ผู้มีอ�ำนาจตามล�ำดับดังนี้
		 55.1 องค์การ
			 55.1.1 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต
			 55.1.2 ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา/ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
			 55.1.3 หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 55.1.4 หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
			 55.1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การศูนย์กลาง/วิทยาเขต
		 55.2 สโมสร
			 55.2.1 คณบดี
			 55.2.2 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
			 55.2.3 หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษาคณะ
			 55.2.4 อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร]
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หมวดที่ 7
ว่าด้วยชมรม

ข้อ 56 ชมรม ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้
		 56.1 คณะกรรมการบริหารชมรม
		 56.2 สมาชิกชมรมจากคณะต่าง ๆ
ข้อ 57 ให้ชมรม มีคณะกรรมการบริหารดังนี้
		 57.1 ประธานชมรม
		 57.2 รองประธานชมรม
		 57.3 เลขานุการชมรม
		 57.4 เหรัญญิกชมรม
		 57.5 ประชาสัมพันธ์ชมรม
		 57.6 สวัสดิการชมรม
		 57.7 พัสดุชมรม
		 57.8 กรรมการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
ข้อ 58 ชมรม มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
		 58.1 ด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้
		 58.2 เป็นตัวแทนของนักศึกษา
		 58.3 ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม
		 58.4 จัดท�ำโครงการและงบประมาณประจ�ำปีของชมรม เพื่อเสนอต่อสภานักศึกษา
ศูนย์กลาง/ วิทยาเขต
ข้อ 59 อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรม
		 59.1 ปฏิบัติตามระเบียบของชมรม ที่ระบุในระเบียบนี้
		 59.2 ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม
ข้อ 60 องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรม มีหน้าที่ดังนี้
		 60.1 ประธานชมรม
			 60.1.1 เป็นประธานในที่ประชุมชมรม
			 60.1.2 ควบคุมการด�ำเนินกิจกรรมของชมรม
			 60.1.3 รายงานให้องค์การ หรือสโมสรทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมาและด�ำเนินงาน
			 60.1.4 เป็นผู้ลงนามในนามของชมรม
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			 60.1.5 มอบหมายให้คณะกรรมการชมรมปฏิบัติงานเฉพาะกิจ โดยความเห็นชอบ
ของชมรม
		 60.2 รองประธานชมรม
			 60.2.1 ดูแลการบริหารงานภายในชมรม
			 60.2.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย
ข้อ 61 เลขานุการ มีหน้าที่จัดเตรียมการประชุม ของคณะกรรมการบริหารชมรม
ข้อ 62 เหรัญญิก มีหน้าที่ ดังนี้
		 62.1 เสนองบประมาณประจ�ำปีต่อคณะกรรมการบริหารชมรมเพื่อพิจารณา
		 62.2 ควบคุมและรับผิดชอบการเงินให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงิน
		 62.3 ควบคุมการเบิกและใช้จ่ายเงินของชมรมให้เป็นไปตามงบประมาณ
		 62.4 เสนองบรายรับรายจ่ายประจ�ำเดือน งบรายรับรายจ่ายประจ�ำปีและงบดุล ต่อ
คณะกรรมการบริหารชมรม
ข้อ 63 ประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ ดังนี้
		 63.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรม
		 63.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย
ข้อ 64 สวัสดิการ มีหน้าที่ ดังนี้
		 64.1 ส่งเสริมสวัสดิการทั่วไปของสมาชิกชมรม
		 64.2 ประสานงานด้านสวัสดิการทั่วไปของสมาชิกชมรม
		 64.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย
ข้อ 65 พัสดุ มีหน้าที่ ดังนี้
		 65.1 รับผิดชอบทรัพย์สินอันเป็นสมบัติของชมรม
		 65.2 จัดท�ำนุบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินของชมรม
		 65.3 จัดท�ำบัญชีและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของชมรม
		 65.4 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย
ข้อ 66 ก�ำหนดเวลาในการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม
		 66.1 ให้คณะกรรมการชมรม มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง
วันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป
		 66.2 ให้ชมรม จัดการเลือกตั้งประธานชมรม ภายใน 60 วันก่อนหมดวาระ
ข้อ 67 การควบคุม ดูแลชมรม ให้ผู้มีอ�ำนาจตามล�ำดับ ดังนี้
		 67.1 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต
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67.2
67.3
67.4
67.5
67.6
67.7

ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา/ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรมศูนย์กลาง/วิทยาเขต
หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การ หรือสโมสร
นายกองค์การนักศึกษา หรือนายกสโมสรนักศึกษา
ประธานกิจกรรมฝ่าย

หมวดที่ 8
ว่าด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา

ข้อ 68 ให้ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ 28.1.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
จากอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ละสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
ข้อ 69 ให้ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ 37.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การบริหาร จากอาจารย์
ที่ปรึกษาองค์การของ ศูนย์กลาง/วิทยาเขต
ข้อ 70 ให้ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ 28.2.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษาศูนย์กลาง/
วิทยาเขต จ�ำนวนไม่ น้อยกว่า 3 คน
ข้อ 71 ให้ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ 55.1.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ข้อ 72 ให้ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ 55.2.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ข้อ 73 ให้ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ 67.1 หรือ 67.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 คน
ข้อ 74 อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ ดังนี้
		 74.1 ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กร
		 74.2 ยับยั้งการด�ำเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อระเบียบ หรือค�ำสั่งของทางราชการตลอดจน
การกระท�ำใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย
		 74.3 เสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมขององค์กร เพื่อประกอบการพิจารณา
ของผู้มีอ�ำนาจ
		 74.4 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารองค์กร
		 74.5 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้มีอ�ำนาจมอบหมาย
ข้อ 75 อาจารย์ที่ปรึกษา มีก�ำหนดวาระ 1 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้
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หมวดที่ 9
ว่าด้วยบทเฉพะกาล

ข้อ 76 เมื่อเลิกกิจการสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/ วิทยาเขต
หรือองค์การบริหาร หรือองค์การ หรือสโมสร ให้บรรดาทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของมหาวิทยาลัย
ข้อ 77 ให้อธิการบดีออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเงิน
ของสภานักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต หรือองค์การบริหาร หรือ
องค์การ หรือสโมสร
ข้อ 78 ให้อธิการบดีออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยสภา
นักศึกษามหาวิทยาลัย และสภานักศึกษาศูนย์กลาง/วิทยาเขต
ข้อ 79 ให้อธิการบดีออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยองค์การ
บริหาร องค์การสโมสร
ข้อ 80 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ข้อ 81 ให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการองค์การตามระเบียบนี้
ข้อ 82 ให้กองพัฒนานักศึกษา จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาศูนย์กลาง/ วิทยาเขต
และนายกสโมสรภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศใช้ระเบียบนี้
ข้อ 83 ให้บรรดาทรัพย์สินของสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตต่าง ๆ ตกเป็นขององค์การประจ�ำ
วิทยาเขตนั้นๆ
ข้อ 84 ให้บังคับใช้ระเบียบนี้โดยอนุโลม
ข้อ 85 การแก้ไขระเบียบนี้ สามารถด�ำเนินการได้โดยการประชุมร่วมระหว่าง สภานักศึกษา
มหาวิทยาลัย กับองค์การบริหาร เพื่อเสนอต่อผู้มีอ�ำนาจตามข้อ 28 และข้อ 37 อนุมัติบังคับใช้ต่อใป
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550
(ลงชื่อ) จรวยพร ธรณินทร์
(ดร.จรวยพร ธรณินทร์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2549
เพื่อเป็นการฝึกนิสัยนักศึกษาให้เป็นผู้มีความเป็นระเบียบ มีวินัยและมีความประพฤติดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงเห็นสมควรวางระเบียบว่าด้วยวินัยและความประพฤติ
ของนักศึกษาให้ไว้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป

1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2549
2. ระเบียบนี้
“อาจารย์”
หมายถึง อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการปกครองนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” หมายถึง วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา, วิทยาเขตกาฬสินธุ์, วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาเขตสกลนคร, และวิทยาเขตสุรินทร์

หมวดที่ 2 ข้อห้ามส�ำหรับนักศึกษา

1. ข้อห้ามที่ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษสถานเบา
		 1.1 ไม่สามารถแสดงบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
		 1.2 ฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
		 1.3 ไว้หนวดเคราและผมยาวด้านหลังเลยตีนผมและด้านข้างปิดหูทั้งสองข้าง
		 1.4 น�ำของมึนเมาเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ จะเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นก็ตาม โดย
มิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ
		 1.5 ออกจากห้องเรียนหรือโรงงานโดยมิได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
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		 1.6 เข้าห้องเรียนหรือโรงฝึกงานช้า โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
		 1.7 เข้าไปในห้องเรียนหรือโรงฝึกงาน หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งตนไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปได้
ในเวลานั้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบก่อน
		 1.8 ไม่ตั้งใจเรียนหรือก่อความร�ำคาญให้เกิดแก่ผู้อื่น จนกระทั่งขาดสมาธิในการเรียน
		 1.9 ปิดประกาศแจ้งความ โดยมิได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
		 1.10 กระท�ำความผิดอื่นที่มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นความผิดสถานเบา
2. ข้อห้ามที่ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษสถานกลาง
		 2.1 กล่าววาจาหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพต่อครู อาจารย์ หรือบุคคลทั่วไปในบริเวณ
มหาวิทยาลัยฯ หรือผู้ที่ผ่านไปมา
		 2.2 น�ำเอาวัสดุเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้หรือน�ำออกนอกห้องปฏิบัติงานโรงงาน
หรือห้องเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ควบคุม
		 2.3 สูบบุหรี่ในห้องเรียน โรงฝึกงาน หรือห้องสมุดวิทยาลัยฯ
		 2.4 ก่อการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยฯ
		 2.5 ชักชวนหรือพยายามก่อกวนให้เพื่อนนักศึกษาแตกความสามัคคี
		 2.6 ขัดค�ำสั่งอันชอบธรรม หรือกระด้างกระเดื่องต่อครู อาจารย์
		 2.7 เสพของมึนเมา ในหรือนอกมหาวิทยาลัยฯ
		 2.8 ประพฤติตนไม่เหมาะสม อันจะเป็นการกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ
เช่น เรื่องชู้สาว ฯลฯ
		 2.9 เจตนาท�ำให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ เสียหาย
		 2.10 ขีดเขียน หรือท�ำความสกปรกตามอาคาร บริเวณของมหาวิทยาลัยฯ
		 2.11 กระท�ำความผิด หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นความผิด สถานกลาง หรือกระท�ำความผิดตาม ข้อ 1 เป็นครั้งที่ 2
3. ข้อห้ามที่ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษสถานหนัก
		 3.1 ทุจริตในการสอบ
		 3.2 เล่นการพนัน หรืออยู่ในวงการพนัน
		 3.3 เจตนาให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บ
		 3.4 ยุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ
		 3.5 น�ำอาวุธ ยาเสพติด หรือของต้องห้ามตามกฎหมายเข้ามาในมหาวิทยาลัยฯ
		 3.6 สูบกัญชา หรือยาเสพติด
		 3.7 ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
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		 3.8 ความผิดอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นความผิดสถานหนัก หรือได้ท�ำความผิด
ตามข้อ 2 เป็นครั้งที่ 2
4. ข้อห้ามที่ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง
		 4.1 ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียแก่ทางมหาวิทยาลัยฯ อย่างร้ายแรง
		 4.2 ลักทรัพย์สินของผู้อื่น หรือทางมหาวิทยาลัยฯ
		 4.3 เจตนาท�ำร้ายผู้อื่น หรือหมู่คณะ
		 4.4 เมื่อพิสูจน์เป็นที่แน่ชัดได้ว่าติดยาเสพติดอย่างร้ายแรง หรือเป็นนักเลงการพนัน
		 4.5 พกหรือน�ำอาวุธที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง เช่น ปืน วัตถุระเบิด ฯลฯ เข้ามาใน
มหาวิทยาลัยฯ
		 4.6 วางแผนใช้อาวุธและวัตถุระเบิดเพื่อการประทุษร้ายชีวิตผู้อื่น หรือเพื่อท�ำลาย
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ
		 4.7 ลักลอบน�ำ หรือท�ำลายเอกสารส�ำคัญของมหาวิทยาลัยฯ หรือหลอกลวง เพื่อให้ได้
มาซึ่งเอกสารส�ำคัญนั้น โดยมีเจตนาเพื่อบ่อนท�ำลาย
		 4.8 ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัยฯ
		 4.9 ต้องโทษจ�ำคุกตามค�ำพิพากษาของศาล เว้นแต่โทษโดยประมาท
		 4.10 ความผิดอื่นที่ร้ายแรง ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เห็นควรให้ออกจากสถานศึกษา
หรือกระท�ำความผิดตามข้อ 3 ซํ้าเป็นครั้งที่ 2

หมวดที่ 3 การลงโทษผู้ประพฤติผิดฝ่าฝืนข้อห้าม

1. โทษสถานเบา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
		 1.1 ให้ว่ากล่าวตักเตือน
		 1.2 ภาคทัณฑ์โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
		 1.3 ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน พร้อมกับแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
		 1.4 ตัดคะแนนความประพฤติโดยเพิ่มเป็น 2 เท่า ของ ข้อ 1.3 และเชิญผู้ปกครองมา
เซ็นรับทราบความผิดนั้น
2. โทษสถานกลาง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
		 2.1 ภาคทัณฑ์ โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
		 2.2 ตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน พร้อมกับแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
		 2.3 ถ้ายังมีการฝ่าฝืนอีก ให้ตัดคะแนนความประพฤติเพิ่มเป็น 2 เท่า ของข้อ 2.2 แล้ว
เชิญผู้ปกครองมาพบ เพื่อเซ็นรับทราบความผิดนั้น
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3. โทษสถานหนัก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
		 3.1 ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน พร้อมกับเชิญผู้ปกครองมาพบ เพื่อเซ็นรับ
ทราบความผิดนั้น
		 3.2 ตัดสิทธิ์ในการสอบในภาคการศึกษานั้น หรือ
		 3.3 ให้ถือว่าผลการสอบของภาคการศึกษานั้น เป็น “โมฆะ”
4. โทษสถานร้ายแรง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
		 4.1 ให้ออก หรือ
		 4.2 ตัดชื่อออก หรือ
		 4.3 แจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

หมวดที่ 4 การบันทึกผลการลงโทษ

1. ให้เลขานุการคณะกรรมการปกครองนักศึกษา จัดท�ำแบบบันทึกค�ำตักเตือนและภาคทัณฑ์
แบบเสนอบทลงโทษ ส่งยังแผนกวิชา/สาขาวิชา/คณะวิชาต่าง ๆ จัดท�ำบันทึกผลลงโทษของ
นักศึกษาเป็นประจ�ำปี
2. บันทึกผลลงโทษทุกครั้ง ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการปกครองนักศึกษา
ที่จะต้องท�ำบันทึก ภายในก�ำหนดเวลา 3 วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งผลพิจารณาจากผู้มีอ�ำนาจ
ลงโทษแล้วส่งส�ำเนาไปยัง
		 2.1 แผนกทะเบียน 1 ชุด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
		 2.2 แผนกวิชา/สาขาวิชา/คณะวิชาฯ ที่นักศึกษากระท�ำความผิด 1 ชุด
		 2.3 ผู้ปกครองของนักศึกษาผู้กระท�ำผิด 1 ชุด
		 2.4 คณะกรรมการ 2 ชุด เพื่อ
			
2.4.1 ปิดประกาศที่ป้ายของแผนกพัฒนาวินัย 1 ชุด
			
2.4.2 เก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด
ทั้งนี้ ให้ผลบังคับใช้ และปฏิบัติตั้งแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2549
(ลงชื่อ) วินิจ โชติสว่าง
(รองศาสตราจารย์วินิจ โชติสว่าง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

225

ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 จึงเห็นสมควรก�ำหนดการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ
การศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“วิทยาเขต”		
หมายความว่า
เขตการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
						
ราชมงคลอี ส าน ประกอบด้ ว ยวิ ท ยาเขต
						
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
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วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น และ
						
วิทยาเขตสกลนคร
“อธิการบดี”
หมายความว่า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
						
อีสาน
“คณะ”		
หมายความว่า
คณะในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
						
อีสานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
						ฐานะเทียบเท่าคณะ และให้หมายความรวมถึง
						
ส่วนงานภายในทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ ซึง่ ท�ำ
						
หน้าที่จัดการเรียนการสอน
“คณบดี”		
หมายความว่า
คณบดีของคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
						
ราชมงคลอีสาน หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
						เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และ
						
ให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายใน
						ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งท�ำหน้าที่จัดการเรียน
						
การสอน
คณะกรรมการประจ� ำ คณะในมหาวิ ท ยาลั ย
“คณะกรรมการ
หมายความว่า
ประจ�ำคณะ”			
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือคณะกรรมการ
						
ประจ� ำ ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี
						
ฐานะเทียบเท่าคณะและให้หมายความรวมถึง
						
คณะกรรมการประจ�ำส่วนที่มีฐานะเทียบเท่า
						
คณะ ซึ่งท�ำหน้าที่จัดการเรียนการสอน
“สาขาวิชา”		
หมายความว่า
สาขาวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการสอนของคณะ
						ในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า
หัวหน้าสาขาวิชาที่รับผิดชอบงานสาขาวิชา
						ของคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
						
อีสาน
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า
อาจารย์ที่คณะในมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็น
						
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา
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“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า
อาจารย์ผู้ท�ำหน้าที่สอนรายวิชาที่นักศึกษา
						ลงทะเบียนเรียน
“นักศึกษา”		
หมายความว่า
ผู้ที่เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
						
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใน
						
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า
ข้อก�ำหนดสมรรถนะด้านวิชาชีพ เพื่อใช้เป็น
						เกณฑ์ในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบและประกัน
						
คุณภาพผู้ส�ำเร็จการศึกษา
“การประเมิน
หมายความว่า
การทดสอบความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพ”			
ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตาม
						มาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
						
ซึ่งก�ำหนดเกณฑ์การตัดสินไว้ชัดเจน พร้อม
						
ทั้งจัดด�ำเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่
						
เป็นมาตรฐาน
ข้อ 5 หน้าที่ใดในส่วนของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามประกาศนี้ ให้เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานของวิทยาเขตที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นที่ท�ำหน้าที่ด้านส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
ข้อ 6 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
นักศึกษาจะมีสิทธิ์ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพและผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย
		 (1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
		 (2) รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต เป็นกรรมการ
		 (3) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ เป็นกรรมการ
		 (4) คณบดีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เป็นกรรมการ
		 (5) ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการในจังหวัดนั้น ๆ หรือ
จังหวัดใกล้เคียง เป็นกรรมการ
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		 (6) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ
		 (7) รองผู้อ�ำนวยการงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา ส�ำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกไม่เกินสองคนเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 8 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังนี้
		 (1) ก�ำหนดนโยบาย หรือแนวปฏิบัติการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทุกระดับคุณวุฒิการ
ศึกษา เพื่อให้การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นระบบเดียวกัน
		 (2) ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา
		 (3) ก�ำหนดกรอบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพขั้นต�ำ่ ในแต่ละประเภทวิชาสาขาวิชา
		 (4) อ�ำนวยการ ก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบและทบทวนการบริหารจัดการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
		 (5) รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย
		 (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อด�ำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�ำนาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
		 (7) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 9 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ประกอบด้วย
		 (1) คณบดีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เป็นประธานกรรมการ
		 (2) หัวหน้าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เป็นรองประธานกรรมการ
		 (3) ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดผลและประเมินผล เป็นกรรมการ
		 (4) ผู้แทนศูนย์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับจังหวัด หรืออาชีวศึกษาจังหวัดเป็นกรรมการ
		 (5) ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการในจังหวัดนั้น ๆ หรือจังหวัด
ใกล้เคียง เป็นกรรมการ
		 (6) ประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
จ�ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการแต่ละสาขาวิชา
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

230

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังนี้
		 (1) ก�ำหนดสิ่งที่จะประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไปตามสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา ตามหลักสูตรแต่ละระดับ โดยร่วมกันพิจารณาเลือกประเภทและชนิดของ
เครื่องมือที่ใช้ประเมินให้เหมาะสม
		 (2) พัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์การให้คะแนน ด�ำเนินการสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่สอดคล้องกับน�้ำหนักและความส�ำคัญตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรน�ำเครื่องมือและ
เกณฑ์การให้คะแนนที่สร้างไปทดลองใช้ และน�ำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพตามกระบวนการของการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อให้ได้เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด
		 (3) จัดท�ำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพไว้เป็นส่วนกลาง
ข้อ 11 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับคณะ
ประเภทวิชา สาขาวิชา ประกอบด้วย
		 (1) คณบดี เป็นประธานกรรมการ
		 (2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นรองประธานกรรมการ
		 (3) หัวหน้าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เป็นกรรมการ
		 (4) ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ จ�ำนวนตามความเหมาะสม เป็นกรรมการ
		 (5) ประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จ�ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการแต่ละสาขาวิชา
ข้อ 12 คณะกรรมการด�ำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ต้องมีการประสานงานเพื่อรับ
นโยบายน�ำไปสู่การปฏิบัติ และมีอ�ำนาจ หน้าที่ ดังนี้
		 (1) วางแผน จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการประเมินอื่นๆ ไว้ก่อนล่วงหน้า
อย่างเหมาะสม โดยท�ำการส�ำรวจภายในมหาวิทยาลัยว่าเปิดสอน ประเภทวิชาสาขาวิชาใด จ�ำนวน
นักศึกษาที่ต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
		 (2) ก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน พร้อมแจ้งให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบล่วงหน้า
เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้ารับการประเมิน
		
(3) จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการด�ำเนินการประเมินแก่อาจารย์ผู้สอน ผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน
		 (4) จัดการประเมิน สรุปและรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละประเภท
วิชา สาขาวิชา ต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อสิ้นสุด
การประเมิน
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ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่จัดการประเมินสามารถด�ำเนินการได้ทั้งสองภาคการศึกษา และสามารถ
จัดการประเมินได้มากกว่าหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
วันอนุมัติวุฒิบัตรผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร ให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการ
ประจ�ำคณะประชุมพิจารณาอนุมัติผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
(5) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หรืออธิการบดีมอบหมาย
		
ข้อ 13 เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แบ่งตามหลักสูตรแต่ละระดับดังนี้
		 (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ
		 ภาคทฤษฎีต้องท�ำคะแนนได้ไม่ต�่ำกว่า ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
		 ภาคปฏิบัติต้องท�ำคะแนนได้ไม่ต�่ำกว่า ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
		
เมื่อน�ำคะแนนทั้งสองภาคมารวมกันต้องท�ำคะแนนได้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกัน จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
		 (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ
		 ภาคทฤษฎีต้องท�ำคะแนนได้ไม่ต�่ำกว่า ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
		 ภาคปฏิบัติต้องท�ำคะแนนได้ไม่ต�่ำกว่า ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
		
เมื่อน�ำคะแนนทั้งสองภาคมารวมกันต้องท�ำคะแนนได้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกัน จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ข้อ 14 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้ระดับผลการประเมิน ดังนี้
		 ผ่าน		
หมายถึง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
		 ไม่ผ่าน หมายถึง ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
ข้อ 15 ให้คณะเก็บรักษาส�ำเนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ กระดาษค�ำตอบ และ
หลักฐานการประเมินผลการศึกษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
ข้อ 16 ให้ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด�ำเนินการดังนี้
		 (1) บันทึกผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไว้ในระเบียนแสดงผลการศึกษา ดังนี้
			 ภาษาไทย
“ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”
			 ภาษาอังกฤษ
“Passed the evaluation of professional standards”
		 (2) จัดท�ำวุฒิบัตร การสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามแบบที่ก�ำหนดท้าย
ประกาศนี้
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

232

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

		 (3) มอบวุฒิบัตร พร้อมระเบียนแสดงผลการศึกษา ให้นักศึกษาผู้ส�ำเร็จการศึกษา
		 (4) จัดท�ำรายละเอียดการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
		 (5) จัดเก็บต้นฉบับเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพไว้เป็นส่วนกลาง
		 (6) จัดท�ำ ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการด�ำเนินการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
ข้อ 17 การท�ำส�ำเนาวุฒิบัตร จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่ ตามเอกสารต้นฉบับแล้วให้เขียน หรือประทับ
ตรา “ส�ำเนาถูกต้อง” ด้านหลังวุฒิบัตร
ให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำการแทน
ลงลายมือชื่อรับรองส�ำเนา พร้อมวัน เดือนปีที่ออกส�ำเนา
ข้อ 18 การด�ำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพก�ำหนด หากมีปัญหาในทางปฏิบัติให้ใช้หลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในระดับและประเภทวิชาที่ใกล้เคียงกันเป็นหลัก
ข้อ 19 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560
(ลงชื่อ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
(ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง อัตราค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง พ.ศ. 2554
โดยที่เป็นการสมควรจัดท�ำประกาศ เรื่อง อัตราค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง เพื่อให้การบริหาร
จัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง พ.ศ. 2549 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554 จึงให้ออกประกาศ ไว้ดังนี้
		 ข้อ 1 ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรือ่ ง อัตรา
ค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง พ.ศ. 2554”
		 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ส�ำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
		 ข้อ 3 ค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
			 3.1 สายวิชาช่างอุตสาหกรรม
				 ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 5,650
บาท
				 ภาคฤดูร้อนเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
2,000
บาท
			 3.2 สายวิชาอื่น ๆ
				 ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 4,650
บาท
				 ภาคฤดูร้อนเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
1,500
บาท
		 ข้อ 4 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า 1,000
บาท
		 ข้อ 5 ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า
1,000
บาท
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ข้อ 6 ในกรณีที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และช�ำระเงินครบภาคเรียนตามแผน
การเรียนแล้วแต่ยังมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนอีก ให้เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 1,000 บาท ส่วน
ภาคฤดูร้อนให้เหมาจ่ายตามข้อ 3.1 หรือ 3.2
		 ข้อ 7 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาค
ฤดูร้อนให้เหมาจ่าย 1,000 บาท
		 ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า ตาม
ข้อ 4 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
			 8.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
200 บาท
			 8.2 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
350 บาท
			 8.3 ค่าตรวจโรคและเอกซเรย์
200 บาท
			 8.4 ค่าท�ำบัตรนักศึกษาบัตรแรกจ�ำนวน 1 ใบ
100 บาท
			 8.5 ค่าคู่มือนักศึกษา
150 บาท
		 ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคตามข้อ 3.1 และ 3.2 ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
			 9.1 ค่าบ�ำรุงห้องสมุด
200 บาท
200 บาท
			 9.2 ค่าใช้คอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 9.3 ค่าบ�ำรุงกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมกีฬา
300 บาท
		 ข้อ 10 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เรียกเก็บเพิ่มตามรายการและอัตราดังต่อไปนี้		
			 10.1 ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก ชุดละ
100 บาท
			 10.2 ค่าสมัครสอบคัดเลือก ชุดละ
200 บาท
			 10.3 ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่าก�ำหนด วันละ
50 บาท
			
แต่ไม่เกิน 500 บาท (ไม่นับวันหยุดราชการ)		
			 10.4 ค่าเพิ่ม-ลด รายวิชา ครั้งละ
50 บาท
300 บาท
			 10.5 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
			 10.6 ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ครั้งละ
300 บาท
			 10.7 ค่าสอบพิเศษ หน่วยกิตละ
30 บาท
			 10.8 ค่าใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ฉบับละ
20 บาท
			 10.9 ค่าใบรับรอง ฉบับละ
20 บาท
			 10.10 ค่าใบรับรองส�ำเร็จการศึกษา ฉบับละ
100 บาท
			 10.11 ค่าท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา ใบละ
100 บาท
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ข้อ 11 นักศึกษาที่ช�ำระค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามข้อ 3 ครบถ้วนแล้ว มีสิทธิ์ได้รับการบริการตามรายการต่าง ๆ ตามที่ทางมหาวิทยาลัยก�ำหนด
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มอีก ยกเว้นค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในข้อ 10 ให้จ่ายตามอัตรา
ที่ก�ำหนด
ข้อ 12 ค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ที่ช�ำระแล้วตาม
อัตราที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้ จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 13 ค่าประกันของเสียหายตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 5 นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจ�ำนวน
โดยไม่รวมดอกเบี้ย เมื่อส�ำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ ทั้งนี้จะต้องไม่มี
รายงานของเสียหายในระหว่างที่เป็นนักศึกษาอยู่
หากมีรายงานของเสียหาย นักศึกษาจะต้องถูกหักค่าประกันของเสียหายในราคาประเมิน
ตามความเป็นจริง และถ้าราคาประเมินสูงเกินกว่าจ�ำนวนเงินประกันของเสียหาย นักศึกษา
จะต้องช�ำระเงินเพิ่มให้ครบตามราคาประเมินนั้น
ข้อ 14 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2554 ให้ใช้ระเบียบ หรือประกาศเดิมที่
เกี่ยวข้องโดยอนุโลมจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
ข้อ 15 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และมีอ�ำนาจออกประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
			
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) วินิจ โชติสว่าง
(รองศาสตราจารย์วินิจ โชติสว่าง)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง อัตราค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศ เรื่อง อัตราค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้การบริหารจัดการด้าน
การเงินของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2549 ประกอบกับ มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่
12/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่า
บ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบ�ำรุงการ
ศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
ข้อ 4 ค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เรียกเก็บตาม
หลักสูตรดังนี้
		 4.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
			 4.1.1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
			 ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 7,150 บาท
			 ภาคฤดูร้อนเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 2,800 บาท
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			 4.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
			 ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 8,650 บาท
			 ภาคฤดูร้อนเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
			 4.1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
			 ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 10,150 บาท
			 ภาคฤดูร้อนเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 3,500 บาท
		 4.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ
			 4.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
			 ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
			 ภาคฤดูร้อนเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
			 4.2.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
			 ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
			 ภาคฤดูร้อนเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
			 4.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
			 ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
			 ภาคฤดูร้อนเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 7,000 บาท
			 4.2.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
			 ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท
			 ภาคฤดูร้อนเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท
		 4.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคตามข้อ 4.1 และ 4.2 ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
			 4.3.1 ค่าบ�ำรุงห้องสมุด		
200 บาท
			 4.3.2 ค่าใช้คอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 200 บาท
			 4.3.3 ค่าบ�ำรุงกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมกีฬา
300 บาท
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ข้อ 5 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า 1,000 บาท ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
		 5.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่		
200 บาท
		 5.2 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 		
350 บาท
		 5.3 ค่าตรวจโรคและเอ็กซเรย์		
200 บาท
		 5.4 ค่าท�ำบัตรนักศึกษาแรกจ�ำนวน 1 ใบ
100 บาท
		 5.5 ค่าคู่มือนักศึกษา		
150 บาท
ข้อ 6 ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า
1,000 บาท
ข้อ 7 ในกรณีที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและช�ำระเงินครบหน่วยกิตตามที่หลักสูตร
ก�ำหนดแล้ว แต่ยังมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนอีก ให้เรียกเก็บดังนี้
		 7.1 ภาคปกติเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
		 7.2 ภาคสมทบเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
ส่วนภาคฤดูร้อนให้เหมาจ่าย ตามข้อ 4.1 หรือ 4.2
ข้อ 8 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคฤดูร้อน
8.1 ภาคปกติเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
8.2 ภาคสมทบเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
ข้อ 9 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือ
รายวิชาที่คล้ายคลึงกันที่ลงทะเบียนเพียงรายวิชาเดียวในภาคเรียนปกติเหมาจ่าย 7,500 บาท
ข้อ 10 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เรียกเก็บเพิ่มตามรายการและอัตราดังต่อไปนี้
		 10.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือก		
300 บาท
		 10.2 ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่าก�ำหนด วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
(ไม่นับวันหยุดราชการ)
		 10.3 ค่าเพิ่ม-ลด รายวิชา
ครั้งละ
50 บาท
		 10.4 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ 300 บาท
ครั้งละ
300 บาท
		 10.5 ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
		 10.6 ค่าสอบพิเศษ
หน่วยกิตละ
30 บาท
50 บาท
		 10.7 ค่าใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับละ
		 10.8 ค่าใบรับรอง
ฉบับละ
50 บาท
		 10.9 ค่ารับรองค�ำอธิบายรายวิชา
ครั้งละ
50 บาท
		 10.10 ค่าใบรับรองรายวิชาในหลักสูตร
ฉบับละ
50 บาท
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			 10.11 ค่าใบรับรองส�ำเร็จการศึกษา
ฉบับละ
100 บาท
			 10.12 ค่าท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา 			
			 ก) ค่าท�ำบัตรนักศึกษาแบบธรรมดา
ใบละ
100 บาท
			 ข) ค่าท�ำบัตรนักศึกษาแบบสมาร์ทการ์ด ใบละ
200 บาท
ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการท�ำบัตรนักศึกษาได้ตามความสมัครใจของแต่ละบุคคล
			 10.13 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ครั้งละ
1,000 บาท
ข้อ 11 นักศึกษาที่ช�ำระค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามข้อ 4 ครบถ้วนแล้ว มีสิทธิ์ได้รับการบริการตามรายการต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มอีก ยกเว้นค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในข้อ 10 ให้จ่ายตามอัตรา
ที่ก�ำหนด
ข้อ 12 ค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ที่ช�ำระแล้ว
ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้ จะเรียกคืนไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษา
ภายใน 2 สัปดาห์แรกนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนเต็มจ�ำนวน
ข้อ 13 ค่าประกันของเสียหายตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 6 นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็ม
จ�ำนวนโดยไม่รวมดอกเบี้ย เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้
ทั้งนี้จะต้องไม่มีรายงานของเสียหายในระหว่างที่เป็นนักศึกษาอยู่
หากมีรายงานของเสียหาย นักศึกษาจะต้องถูกหักค่าประกันของเสียในราคาประเมินตาม
ความเป็นจริงและถ้าราคาประเมินสูงกว่าจ�ำนวนเงินประกันของเสียหาย นักศึกษาจะต้องช�ำระเงิน
เพิ่มให้ครบตามราคาประเมินนั้น
ข้อ 14 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ระเบียบหรือประกาศเดิมที่
เกี่ยวข้องโดยอนุโลมจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา ยกเว้นข้อ 10 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้ใช้ตามประกาศนี้
ข้อ 15 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้และมีอ�ำนาจออกประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ) วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การก�ำหนดชั่วโมงกิจกรรมในตารางเรียน
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีการจัดโครงสร้างการบริหารกิจกรรมนักศึกษา
ในรูปของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมผ่านชมรมต่างๆ
จ�ำนวนมาก แต่การจัดกิจกรรมของนักศึกษาไม่สามารถด�ำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีชั่วโมงกิจกรรม
ในตารางเรียน โดยเฉพาะตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยฯ ก�ำหนดให้นักศึกษาที่จะส�ำเร็จ
การศึกษา จะต้องผ่านกิจกรรมครบจ�ำนวนหน่วยกิจกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด กองพัฒนา
นักศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรจัดชั่วโมงกิจกรรมให้นักศึกษาสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษา
มีเวลาว่างในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษามีเวลาตรงกัน สามารถจัดกิจกรรม
หรือประชุมร่วมกันได้อย่างพร้อมเพรียง
อาศัยอ�ำนาจ ตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
การก�ำหนดชั่วโมงกิจกรรมในตารางเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ก�ำหนดให้ ทุกคณะ / สาขาวิชา ทั้งที่ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
และวิทยาเขตจัดชั่วโมงกิจกรรมในตารางเรียน ทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.00 - 17.00 น.
2. ห้ามมิให้มีการจัดการเรียนการสอนใดๆ ในชั่วโมงกิจกรรมที่ก�ำหนด เพื่อให้นักศึกษา
สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยไม่กระทบต่อการเรียน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
			
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2556
(ลงชื่อ) วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง ก�ำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย
กระทรวงคึกษาธิการ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมคึกษา มีนโยบายให้มหาวิทยาลัย
ของรัฐ จัดสร้างหอพักที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ส�ำหรับให้บริการแก่นักศึกษาเรียกว่าหอพัก
เพื่อการเรียนรู้ และเพื่อความปลอดภัยภายใต้หลักการการจัดการหอพักในลักษณะของศูนย์การ
อยู่อาศัยการศึกษา และการเอื้ออาทร (living, Living and Caring Center) ดังนั้น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงสนับสนุนให้วิทยาเขตในสังกัดด�ำเนินการสร้างหอพักดังกล่าวโดย
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่มีภูมีล�ำเนาอยู่ต่างจังหวัด หรือต่างอ�ำเภอที่ห่างไกลสถานศึกษา
2. เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาทางด้านสังคม ซึ่งอาจเกิดผลเสีย หรือเป็นภัยต่อนักศึกษา
3. เพื่อให้บริการที่พักที่สะดวก สะอาด สบาย และปลอดภัยแก่นักศึกษา รวมทั้งก่อให้เกิด
ผลดีด้านจิตใจของผู้ปกครอง
4. เพื่อฝึกนักศึกษาให้รู้จักการอยู่ร่วมกัน เคารพในสิทธิ์ซึ่งกันและกัน มีน�้ำใจและความ
สมัครสมานสามัคคี รู้จักรับผิดชอบต่่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม ฝึกตนเองให้สามารถด�ำเนินชีวิต
ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของนักศึกษาในด้านร่างกายจิตใจ
อารมณ์ และสังคมตามนโยบาย และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาติ ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติชัดเจน โดยก�ำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ทั้งส�ำนักงานอธิการบดีและทุกวิทยาเขต) เข้าพักในหอพักที่
มหาวิทยาลัยจัดสร้างขึ้น ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่มีความประสงค์จะเข้าพักในหอพักถ้ามี
ห้องเหลือก็สามารถเข้าพักได้
จึงประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
			
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ) วินิจ โชติสว่าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ โชติสว่าง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การจัดเก็บค่าใช้จ่ายหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
เพื่อให้การจัดเก็บค่าใช้จ่ายหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 24 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
การด�ำเนินการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2550 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน เรื่องการจัดเก็บค่าใช้จ่ายของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา ดังนี้
ข้อ 1 อัตราค่าใช้จ่ายภาคเรียนปกติ (ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2)
1.1 อัตราค่าธรรมเนียมห้องพัก
		
1.1.1 ค่าห้องพัดลม
ภาคการศึกษาละ 5,500 บาทต่อคน
		
1.1.2 ค่าห้องปรับอากาศ
ภาคการศึกษาละ 6,500 บาทต่อคน
1.2 อัตราค่าสาธารณูปโภค			
		
1.2.1 ค่าน�้ำประปาเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ
400 บาทต่อคน
		
1.2.2 ค่าไฟฟ้าล่วงหน้า 			
			
1.2.2.1 ห้องพัดลม
ภาคการศึกษาละ
500 บาทต่อคน
			
1.2.2.2 ห้องปรับอากาศ ภาคการศึกษาละ 1,000 บาทต่อคน
		
โดยการคิดจากมาตรวัดที่ใช้จริง ในอัตราหน่วยละ 8 บาท
1.3 อัตราค่าประกันของเสียหาย
ปีการศึกษาละ
500 บาทต่อคน
ข้อ 2 อัตราค่าใช้จ่ายภาคเรียนฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ 3)
		
2.1 อัตราค่าธรรมเนียมห้องพัก ภาคการศึกษาละ 2,200 บาทต่อคน
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
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2.2 อัตราค่าสาธารณูปโภค			
2.2.1 อัตราค่าน�้ำประปาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ
150 บาทต่อคน
2.2.2 อัตราค่าไฟฟ้าเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ
300 บาทต่อคน
2.3 อัตราค่าท�ำความสะอาด
ภาคการศึกษาละ
50 บาทต่อคน
		
						
อัตราค่าไฟฟ้าล่วงหน้าตามข้อ 1.2.2 และอัตราค่าประกันของเสียหายตามข้อ 1.3 นักศึกษา
จะได้รับคืนต่อเมื่อนักศึกษาใช้ไฟฟ้าไม่เกินกว่าที่จัดเก็บล่วงหน้า และไม่ท�ำวัสดุอุปกรณ์เสียหาย
รวมทั้งไม่มีภาระหนี้สินใดๆ กับหอพักนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับคืนเมื่อนักศึกษาคืนห้องพัก
ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
		
ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ) วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง ก�ำหนดอัตราเรียกเก็บเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
เพี่อให้การด�ำเนินการเรียกเก็บเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา เป็นไปตามข้อ 6 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษา พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจึงก�ำหนดอัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษาที่สมควรเรียกเก็บจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ดังต่อไปนี้
1. อัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษาที่เรียกเก็บตามข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษาพ.ศ. 2550 ส�ำหรับ
นักศึกษาทุกคน คนละ 200 บาท ต่อปีการศึกษา
2. ให้เรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษาตามระบุในข้อ 1 ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย/วิทยาเขต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551
(ลงชื่อ) วินิจ โชติสว่าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ โชติสว่าง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ระดับปริญญาตรี
โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มี ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ระดับปริญญาตรี เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ 32 (2) แห่งข้อ
บังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 24 มาตรา 27 มาตรา 28 วรรคสอง และมาตรา 46
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อ 5 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 จึงออก
ประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 2. การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
		 2.1 นักศึกษาจะต้องมีผลการศึกษาไม่ตํ่ากว่า 2.00 ตามแผนการศึกษาในสาขาวิชา
เดิมและศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกินชั้นปีที่ 3 ทั้งนี้ไม่นับภาคการ
ศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษา
		 2.2 ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาใดๆ มาก่อน หรือไม่เคยเป็นนักศึกษาในสาขา
วิชาที่จะย้ายเข้า
		 2.3 ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา หรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณบดีของคณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ต้องด�ำเนินการให้
เสร็จสิ้นไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา และจะสามารถกระท�ำได้เพียงครั้งเดียว
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่เท่านั้น
ข้อ 3. นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ไม่ขัดต่อเกณฑ์คุณสมบัติการเข้าศึกษาที่หลักสูตรก�ำหนด
เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และไม่เคยกระท�ำความผิดทางวินัยจนได้รับโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2549
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
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ข้อ 4. นักศึกษาภาคสมทบ จะขอย้ายรอบเวลาเรียนเป็นภาคปกติไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดี
ข้อ 5. การย้ายสาขาวิชาไม่เป็นเหตุให้ขยายระยะเวลาการศึกษา เกินกว่าสองเท่าของแผน
การเรียนตามหลักสูตร ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ข้อ 6. นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้ว ให้ถ่ายโอนผลการเรียนที่ได้ศึกษา
มาแล้วทั้งหมดในคณะเดิมมายังคณะใหม่ เพื่อน�ำมาค�ำนวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 7. การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ�ำตัว
นักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2555
(ลงชื่อ) วินิจ โชติสว่าง
(รองศาสตราจารย์วินิจ โชติสว่าง)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การให้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศส�ำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลอีสาน เรื่อง การให้บริการคอมพิวเตอร์พกพา และอุปกรณ์ประกอบ
เพื่อให้การบริหาร และการบริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ของแผนกงานศูนย์การเรียนด้วย
ตนเองในส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พ.ศ.2548 ประกอบกับข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยบริการวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2553 จึงออกประกาศ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การให้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เรื่องการให้บริการคอมพิวเตอร์พกพา และอุปกรณ์ประกอบ ประกาศ ณ วันที่ 14
มิถุนายน พ.ศ.2555
บรรดาประกาศ หรือ ค�ำสั่งอื่นใดในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า คอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์ประกอบ และเครื่องอ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา
“ผู้ยืม” หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ที่เป็นคณะกรรมการอื่นใดในมหาวิทยาลัย
ข้อ 5 ผู้ยืมทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
5.1 ผู้ยืมจะต้องเป็นผู้ใช้งานทรัพยากรอเล็กทรอนิกส์ โดยจะไม่เปลี่ยน โอนการยืมให้กับผู้อื่น
		
หรือให้ผู้อื่นยืมใช้งานตลอดเวลาการยืมและผู้ยืมต้องดูแล รักษาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพปกติ
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		 5.2 เมื่อเกิดปัญหาผิดปกติกับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยืมต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
		 5.3 หลังการส่งคืน เจ้าหน้าที่จะท�ำการตรวจสอบทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ หากเกิดความ
ช�ำรุดหรือสูญหาย ผู้ยืมต้องรับผิดชอบตามข้อ 18 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2553
		 5.4 ถ้าทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ยืมได้ยืมไป เกิดการสูญหายหรือช�ำรุดจนไม่สามารถ
ใช้การได้ และหรือค้างค่าปรับ ซึ่งเกิดจากการไม่ส่งคืนตามก�ำหนด หากยังไม่ชดใช้ หรือ ฝ่าฝืนไม่รับผิดชอบ
ตาม ข้อ 18 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ.2553 ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะด�ำเนินการตามข้อ 18 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2553 ต่อไป
		 5.5 ผู้ยืมต้องไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ไว้ในทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เปลี่ยนแปลงระบบ
หรือกระท�ำการใด ๆ ที่มีผลต่ออุปกรณ์ภายในทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
		 5.6 ผู้ยืมต้องไม่เก็บข้อมูลไว้ในทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องเข้าใจในข้อชี้แจงที่ว่าข้อมูล
ที่เก็บไว้จะถูกลบไปเมื่อปิดเครื่อง และส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่รับผิดชอบต่อ
ความเสียหายของข้อมูลหรือสื่อต่าง ๆ ที่ผู้ยืมน�ำมาใช้งาน
		 5.7 เงื่อนไขการยืม
			 5.7.1 ระยะเวลาในการยืม ให้ยืมได้ครั้งละ 3 ชั่วโมง/เครื่อง/คน และสามารถยืมต่อ
ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC) หรือที่แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเองชั้น 5 อาคาร 12 B หรือ
อุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 12 C ได้ 1 ครั้ง ก่อนหมดเวลาในการยืม 30 นาที
			
หากพ้นก�ำหนดระยะเวลาการยืมตามวรรคหนึ่ง ถ้าไม่เกิน 30 นาที ผู้ยืมจะต้อง
เสียค่าปรับ 50 บาท หากเกิน 30 นาทีขึ้นไปให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง และต้องเสียค่าปรับชั่วโมงละ 100 บาท
			
5.7.2 การใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดคอมพิวเตอร์พกพา สามารถใช้ได้
เฉพาะในอาคาร 12 B เท่านั้นและการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สามารถใช้ได้เฉพาะในอุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้ (CL-Park) เท่านั้น ห้ามออกภายนอกอาคารโดยเด็ดขาด
หากฝ่าฝืนจะถูกระงับสิทธิ์ในการยืม 1 ภาคการศึกษา
			 5.7.3 ผู้ยืมจะต้องท�ำการยืมก่อนเวลาปิดท�ำการของส�ำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
		 ข้อ 6 ให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
		
สารสนเทศเป็นผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือว่าค�ำวินิจฉัยชี้ขาดนี้เป็นที่สุด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2557
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญภัค สังฆมานนท์)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประกาศส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การชดใช้ในกรณีทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย พ.ศ. 2555
เพื่อให้การบริหารและการบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และศูนย์การเรียน
ด้วยตนเอง ในส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอ�ำนาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยบริการ
วิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2553 ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงออกประกาศการชดใช้ในกรณี ทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการชดใช้ในกรณีทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาประกาศ หรือค�ำสั่งอื่นใดในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 4 กรณีทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถหาซื้อมาชดใช้ได้สูญหาย สมาชิกผู้ยืมต้องจัด
ซื้อมาทดแทนในชื่อเรื่องเดียวกันหรือใหม่กว่า พร้อมทั้งช�ำระค่าปรับเกินก�ำหนดส่ง (ถ้ามี)
ข้อ 5. กรณีทรัพยากรสารสนเทศ ที่ไม่สามารถหาซื้อมาชดใช้ได้สูญหาย
		 5.1 ทรัพยากรสารสนเทศทีป่ รากฏราคา สมาชิกผูย้ มื ต้องชดใช้เป็นจ�ำนวนเงิน 2 เท่าของ
ราคาทรัพยากรสารสนเทศนั้น พร้อมทั้งช�ำระค่าเสียหายเป็นเงินจ�ำนวน 100 บาท และช�ำระ
ค่าปรับเกินก�ำหนดส่ง (ถ้ามี)
		 5.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ปรากฏราคา
			 5.2.1 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือทั่วไปภาษาไทย หนังสืออ้างอิง
ภาษาไทย สิ่งพิมพ์ รัฐบาล รายงานการวิจัย ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์วารสาร และ
นิตยสาร สมาชิกผู้ยืมต้องชดใช้ เป็นจ�ำนวนเงิน 2 เท่าของจ�ำนวนหน้าซองทรัพยากรสารสนเทศนั้น
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หากไม่ปรากฏจ�ำนวนหน้าต้องชดใช้เป็นเงินจ�ำนวน 500 บาท พร้อมทั้งช�ำระค่าเสียหายเป็นเงิน
จ�ำนวน 100 บาท และช�ำระค่าปรับเกินก�ำหนดส่ง (ถ้ามี)
			 5.2.2 ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือทั่วไปภาษาต่างประเทศและ
หนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศ สมาชิกผู้ยืมต้องชดใช้เป็นเงินจ�ำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งช�ำระ
ค่าเสียหายเป็นเงินจ�ำนวน 100 บาท และช�ำระค่าปรับเกินก�ำหนดส่ง (ถ้ามี)
			 5.2.3 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์ สมาชิกผู้ยืมต้องชดใช้
เป็นเงินจ�ำนวน 500 บาท พร้อมทั้งช�ำระค่าเสียหายเป็นเงินจ�ำนวน 100 บาท และช�ำระค่าปรับ
เกินก�ำหนดส่ง (ถ้ามี)
ข้อ 6 ทรัพยากรสารสนเทศที่เคยแจ้งหายไว้ แม้ว่าสมาชิกผู้ยืมได้ชดใช้แล้วก็ตาม ก็ยังถือ
ว่าทรัพยากรสารสนเทศนั้นยังคงเป็นสมบัติของส�ำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ข้อ 7 ให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รักษาการตาม
ประกาศนี้ และมีอ�ำนาจวินิจฉัยตีความกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
(ลงชื่อ) ธัญภัค สังฆมานนท์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญภัค สังฆมานนท์)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประกาศส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
โดยเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อให้การบริหาร และการบริการทรัพยากรสารสนเทศของแผนกงานห้องสมุด และ
แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเองในส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2553 จึงออกประกาศ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การยืมทรัพยากรสารสนเทศ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เรื่อง การยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2553
บรรดาประกาศ หรือค�ำสั่งอื่นใดในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
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ข้อ 4 ผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

		 4.4 ห้ามผู้ยืมกระท�ำการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ข้อ 5 ให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการตามประกาศนี้
ในกรณีท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือว่าค�ำวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557
(ลงชื่อ) ธัญภัค สังฆมานนท์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญภัค สังฆมานนท์)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และการจัด “เขตสูบบุหรี่”
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 ลง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2553 เรื่อง ก�ำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของ
ผู้ไม่สูบบุหรี่ และก�ำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่
หรือเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ก�ำหนดให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และการจัด “เขตสูบบุหรี่” ดังนี้
1. สถานที่ส่วนที่เป็น “อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก�ำหนด
ให้ทุกอาคารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด
2. สถานที่นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 1. สามารถจัด
“เขตสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะได้
3. สภาพและลักษณะเขตปลอดบุหรี่ต้องเป็นดังนี้
		 3.1 ติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่รูปแบบตามหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่กฎหมาย
ก�ำหนด โดยติดไว้ต�ำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน และครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณ
		 3.2 ไม่มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อการสูบบุหรี่
		 3.3 ไม่มีการสูบบุหรี่
4. การจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ต้องเป็นดังนี้
		 4.1 ต้องไม่อยู่บริเวณทางเข้า - ออก
		 4.2 ต้องไม่ประเจิดประเจ้อ
		 4.3 ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญแก่ผู้อื่น
		 4.4 มีการประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ให้เกิดแรงจูงใจในการลด ละ เลิก สูบบุหรี่
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไม่รับการสนับสนุนใดๆ จากผู้ประกอบการ
หรือบริษัทบุหรี่ รวมทั้งรูปแบบการด�ำเนินกิจกรรมของผู้ประกอบธุรกิจยาสูบ
6. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีหน้าตรวจตราเฝ้าระวังบุคลากร และนักศึกษาที่ฝ่าฝืน
สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาด�ำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
7. ผู้เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
8. อาจารย์ประจ�ำวิชาทุกรายวิชาสอดแทรกความรู้ หรือจัดการเรียนการสอนให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษ พิษภัยบุหรี่ และแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงนโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา เป็นเขตปลอดบุหรี่
9. หน่วยงานทุกหน่วยงาน หากพบผู้มีปัญหาสุขภาพในด้านร่างกาย จิตใจจากการบริโภค
ยาสูบและต้องการความช่วยเหลือ ให้ประสานงานที่แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ
งานบริการ สวัสดิการนักศึกษาและสุขภาพอนามัย กองพัฒนานักศึกษา เพื่อส่งเข้ารับการบ�ำบัด
รักษาฟื้นฟูที่สถานบริการสาธารณสุขต่อไป
จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
			 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2558
(ลงชื่อ) วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง บทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
เพื่อให้การด�ำเนินงานตามนโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และการจัดเขตสูบบุหรี่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 ลงวันที่
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เรื่อง ก�ำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และก�ำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าว
เป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.
2535 ซึ่งก�ำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
บทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
บทลงโทษผูท้ สี่ บู บุหรี่ ในเขตปลอดบุหรีข่ องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ เมื่อพ้นก�ำหนดหกสิบวันนับถัดจากวันประกาศเป็นต้น
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
						
นครราชสีมา
“อธิการบดี”		
หมายความว่า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
						
อีสาน
“บุคลากร”		
หมายความว่า
ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
						 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ
						
และลู ก จ้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
						
ราชมงคลอีสาน
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“นักศึกษา” 		
หมายความว่า
						
“บุคลภายนอก”
หมายความว่า
						
						
						
“อาคารหรือ		
หมายความว่า
สิ่งปลูกสร้าง”			
						
“บุหรี่”		
หมายความว่า
						
“สูบบุหรี่”		
หมายความรวมถึง
						
“เขตปลอดบุหรี่
หมายความว่า
“เขตสูบบุหรี่”
หมายความว่า

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
บุคคลใดซึ่งมิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาพนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานที่ส่วนที่เป็นอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา
บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง
ตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ
การกระท�ำใดๆ ซึ่งมีผลท�ำให้เกิดควันจากการ
เผาไหม้ของบุหรี่
บริเวณที่ห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่
บริเวณที่ให้มีการสูบบุหรี่ได้

ข้อ 4 อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นสถานที่เขตปลอดบุหรี่
ข้อ 5 สถานที่นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนที่เป็นอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นพื้นที่ที่สามารถ
สูบบุหรี่ได้ ต้องเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้เป็นเขตสูบบุหรี่เท่านั้น
ข้อ 6 บุคลากรที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือมหาวิทยาลัย
มีหนังสือตักเตือนบุคลากรผู้ฝ่าฝืน หากบุคลากรรายดังกล่าวยังมีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอด
บุหรี่ ให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือมหาวิทยาลัยแจ้งเจ้าหน้าที่ต�ำรวจให้เปรียบเทียบปรับตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
ข้อ 7 นักศึกษาที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ให้พิจารณาโทษตามล�ำดับดังต่อไปนี้
		 7.1 ในกรณีที่มีการกระท�ำความผิดครั้งแรก ให้ลงโทษภาคทัณฑ์โดยบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร
		 7.2 ในกรณีที่มีการกระท�ำความผิดครั้งที่สอง ใด้ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ
5 คะแนนพร้อมกับแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
		 7.3 ในกรณีที่มีการกระท�ำความผิดครั้งที่สาม ให้ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ
10 คะแนน พร้อมกับแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
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		 7.4 ในกรณีที่มีการกระท�ำความผิดเกินกว่าที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 7.1 ถึงข้อ 7.3 ให้
มหาวิทยาลัยแจ้งเจ้าหน้าที่ต�ำรวจให้เปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของ
ผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
ข้อ 8 บุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย และสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ให้
บุคลากร หรือนักศึกษาที่พบเห็นแล้วแต่กรณี แจ้งให้บุคคลภายนอกนั้นหยุดสูบบุหรี่ หรือแจ้งให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้งให้บุคคลภายนอกนั้นหยุดสูบบุหรี่ ถ้าบุคคลภายนอกยังฝ่าฝืน
สูบบุหรี่หลังจากได้รับแจ้งดังกล่าว ให้มหาวิทยาลัยแจ้งเจ้าหน้าที่ต�ำรวจให้เปรียบเทียบปรับตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
			 ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
(ลงชื่อ) วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ส่วนที่ 4

ข้อมูลคณะ และ
หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัย
นวัตกรรมวิชาชีพ
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ท�ำเนียบผู้บริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน
หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

อาจารย์กัปนาท ถ่ายสูงเนิน

อาจารย์ศรัณย์พร รักษาพงษ์

หัวหน้าแผนกงานวิชาการ

หัวหน้าแผนกงานแผนและการประกันคุณภาพ

นายภูมิพัฒน์ นวจินดากาญจน์

นายรฐกฤษ ธนพิทชัย

หัวหน้าแผนกงานบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าแผนกงานพัฒนานักศึกษา
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วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

ที่ตั้ง :
ติดต่อ :
Web
Tel		
Fax :

อาคาร 16

-

: www.cis.rmuti.ac.th
: 0-4423-3000 ต่อ 5011 – 5013, 5015 - 5019

ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ส�ำนักงานวิทยาลัย

ส�ำนักงานวิทยาลัย เป็นหน่วยงานสนับสนุนของวิทยาลัย มีภารกิจในด้านการจัดการเรียน
การสอน งานด้านธุรการ งานด้านการจัดท�ำแผน งบประมาณ ระบบบริหารคุณภาพการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา และงานด้านกิจการนักศึกษา เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่
อาจารย์และนักศึกษา ด้วยความรับผิดชอบและการบริการที่มีคุณภาพ บุคลากรมีจิตส�ำนึกที่ดีใน
การให้บริการ ทุกคนมีส่วนร่วมในการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน มีการประเมินผล
งานเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
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พัฒนาระบบการบริการทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนอ�ำนวยความสะดวกในด้าน
การเรียนการสอน การสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ การบริการวิชาการและวิชาชีพ การท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อมุ่งสู่การประกันคุณภาพ โดยการน�ำและติดตามผลอย่างใกล้ชิดของ
ผู้บริหารทุกระดับ

2. แผนกงานบริหารงานทั่วไป

ให้บริการงานส�ำนักงานวิทยาลัย และดูแลงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- งานสารบรรรณและการเจ้าหน้าที่ 		 - งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
- งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร		 - งานประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์
- งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ		 - งานอนุรักษ์พลังงาน
- งานวิเทศสัมพันธ์

3. แผนกงานแผนและการประกันคุณภาพ

- งานด้านนโยบายและแผนหน่วยงาน - งานด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- งานด้านงบประมาณและติดตามประเมินผล

4. แผนกงานพัฒนานักศึกษา

- งานด้านกิจกรรมนักศึกษา		 - งานด้านกิจการนักศึกษา
- งานด้านแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

5. แผนกงานวิชาการ

- งานด้านทะเบียนและประเมินผลการศึกษา		
- งานด้านพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษา
- งานด้านโสตทัศนศึกษา

- งานด้านการฝึกงาน
- งานด้านวิจัยและบริการวิชาการ
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หลักสูตรที่เปิดสอนใน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 (กลุ่มพาณิชยกรรม)
1. สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ศรัณย์พร
รักษาพงษ์
		 อาจารย์มนฑกาล
พงษ์เกษม
		 อาจารย์ดวงกมล
ยังให้ผล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาการบัญชี สามารถประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา พนักงานบัญชี รับท�ำ
บัญชี บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชี นักบัญชี เจ้าของกิจการ ที่ปรึกษาด้านการเงินและ
บัญชี นอกจากนี้ ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาทางการบัญชีสามารถโยกย้ายไปรับต�ำแหน่งในฝ่ายอื่นๆ
ได้เกือบทุกสายงานธุรกิจ เช่น การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศ ฯลฯ และอื่นๆ

2. สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ภูมิพัฒน์
นวจินดากาญจน์
		 อาจารย์ปิยมาภรณ์
เทียมจิตร
		 อาจารย์สุพรรณี		
พรภักดี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาการตลาด มีทางเลือกหลากหลายส�ำหรับการท�ำงาน โดยครอบคลุม หน้าที่
งานทางธุรกิจทุกด้าน อาทิ ทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การเงิน ภายในองค์กร หรือแม้แต่เป็น
ผู้ประกอบการเอง

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

267

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

3. สาขาวิชาการเงิน

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ค�ำพู 		
โรจนวงศ์
		 อาจารย์จิราพร
จิระชีวี
		 อาจารย์มาเลิศ 		
ด่านกุล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาการเงิน สามารถประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา ได้แก่ การประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวหรือท�ำงานในสถาบันการเงินต่างๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์
บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย สถาบันการเงินเฉพาะด้านต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน ตลอดจน
ธุรกิจการผลิตการค้าและบริการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ส�ำหรับงานที่สามารถท�ำได้ใน
ธุรกิจต่างๆ เหล่านั้นคือ เจ้าหน้าที่การเงิน นักวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน นักวิเคราะห์การ
ลงทุนและโครงการ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ได้ทั้งในธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการ
ตลอดจนองค์กรการกุศลและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ศุภสิทธิ์		
สมศรีใส
		 อาจารย์ปิยะดา		
เลาะสันเทียะ
		 อาจารย์นงลักษ์
อันทะเดช
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา ได้แก่ พนักงาน
ภาครัฐ, นักวิเคราะห์ระบบ, โปรแกรมเมอร์, พนักงานบริษัท, เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุงคอมพิวเตอร์,
เจ้าของธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์, นักพัฒนาเว็บไซต์, นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ ต่างๆ
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5. การจัดการธุรกิจคล้าปลีก

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์รฐกฤษ		
ธนพิทชัย
		 อาจารย์กุสุมาล		
ประหา
		 อาจารย์พนมรุ้ง		
ชุมค�ำใฮ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจคล้าปลีก สามารถเป็นพนักงานฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและ
พัฒนาธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และขนาดย่อมพนักงานฝ่ายบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์พนักงาน
ออกแบบและตกแต่งร้านค้าปลีก พนักงานฝ่ายบริหารธุรกิจบริการทุกรูปแบบพนักงานฝ่ายบริหารงาน
ธุรกิจค้สปลีกแบบไม่มีหน้าร้านหรือธุรกิจค้าปลีกทางออนเตอร์เน็ตพนักงานฝ่ายบริหารงานธุรกิจค้า
ปลีกในระบบแฟรนไซส์พนักงานฝ่ายบริหารศูนย์กระจายสินค้าผู้ประกอบการธุรกิจที่ปรึกษาทางด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก

หลักสูตรที่เปิดสอนใน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 (กลุ่มช่างอุตสาหกรรม)
1. สาขาวิชาช่างโยธา

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ณัฐพล
ฐาตุจิรางค์กุล
		 อาจารย์กฤษฏา
ครอสูงเนิน
		 อาจารย์รัชชานนท์
ศักดิณากร
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาช่างโยธา สามารถประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา ได้แก่ รับราชการตาม
หน่วยงานของรัฐวิศวกรโยธา วิศวกรออกแบบโครงสร้าง ประมาณราคาก่อสร้างและควบคุมงาน
ก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา นักวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมโยธา นักวิชาการ
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2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์เกรียงกมล
มงคลเมือง
		 อาจารย์ศิริชัย 		
ลาภาสระน้อย
		 อาจารย์ปรเมษฐ์
นวมโคกสูง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้า สามารถประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา ได้แก่ รับราชการ
และ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว ประกอบอาชีพอิสระ (ของตนเอง) เข้าสู่โรงงาน
อุตสาหกรรม สามารถหารายได้ระหว่างเรียน มีรายได้สูง และสามารถเรียนต่อจนถึงระดับปริญญา
ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน

3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์อนันท์ 		
เกสูงเนิน
		 อาจารย์อัตถ์ 		
ศรีเนตร
		 อาจารย์ภากร 		
นาคศรี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สามารถประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา ได้แก่ รับ
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม ช่างควบคุมเครื่องจักร ในงานอุตสาหกรรม ช่าง
เทคนิคยานยนต์ระบบสื่อสารสารสนเทศ ช่างคอมพิวเตอร์ ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น จําหน่าย
และบริการตรวจซ่อม ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
โทรศัพท์มือถือ และสามารถเรียนต่อจนถึงระดับปริญญา ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและ
เอกชน

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

270

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

4. สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ไพรัชต์
ดิฐคณารักษ์กุล
		 อาจารย์ราชพล 		
ไชยพันธ์
		 อาจารย์ไพลิน 		
หาญขุนทด
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก ประกอบอาชีพรับราชการ (ครู ทหาร ต�ำรวจ ช่างควบคุม)
โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบรถยนต์ ประกอบจักรยานยนต์ โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ โรงงาน
ปิโตรเคมี ประกอบอาชีพอิสระ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อมเครื่องจักรกลหนัก ช่างซ่อมเครื่อง
ล่าง ช่างเทคนิค ตามศูนย์บริการรถยนต์พนักงานขาย พนักงานขับรถ และ สามารถศึกษาต่อจนถึง
ระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

5. สาขาวิชาช่างยนต์

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์อ�ำพล
ทันไชย
		 อาจารย์ธนโชติ
ศิริรักษ์
		 อาจารย์พงศ์สวัสดิ์
สายสุพรรณ์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาช่างยนต์ ประกอบอาชีพรับราชการ (ครู ทหาร ต�ำรวจ ช่างควบคุม) โรงงาน
อุตสาหกรรม ประกอบรถยนต์ ประกอบจักรยานยนต์ โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ โรงงานปิโตรเคมี
ประกอบอาชีพอิสระ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อมแอร์รถยนต์ ช่างซ่อม
เครื่องล่าง ช่างเทคนิค ตามศูนย์บริการรถยนต์พนักงานขาย พนักงานขับรถ และ สามารถศึกษาต่อ
จนถึงระดับปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
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6. สาขาวิชาช่างโลหะ

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ชานนท์
บุนนท์
		 อาจารย์สมบัติ 		
น้อยมิ่ง
		 อาจารย์สมหมาย
ธรรมประโคน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาช่างโลหะ สามารถประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา ได้แก่ รับราชการตาม
หน่วยงานของรัฐ เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม เป็นพนักงาน ช่างซ่อมบํารุงโรงงานอุตสาหกรรม
โรงผลิตและประกอบรถยนต์ ช่างเชื่อมท่ออุตสาหกรรม ท่อส่งน�้ำมัน ท่อส่ง ก๊าซ การออกแบบ
ประกอบอาชีพอิสระ ช่างเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์งานผลิตภัณฑ์โลหะ ของชําร่วย การตกแต่ง
อาคารบ้านเรือน งานโครงสร้างโลหะ และศึกษาต่อในระดับที่สูงได้ จนถึงระดับปริญญาในสถาบัน
การศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน

7. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ธนสาร
จอมพุทรา
		 อาจารย์พงษ์ศักดิ์
รุนกระโทก
		 อาจารย์พสิษฐ์ 		
ชูตระกูล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน สามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐบาลและเอกชนและสามารถประกอบอาชีพรับราชการตามหน่วยงานของรัฐ เข้าสู่โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รถยนต์ และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ช่างควบคุมการ
ผลิตชิ้นส่วน ช่างซ่อมบ�ำรุง ช่างขึ้นรูปชิ้นส่วน ช่างประจ�ำเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจาะ
ช่างซ่อมบ�ำรุง ช่างแม่พิมพ์โลหะ เป็นต้น
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8. สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์กัมปนาท
ถ่ายสูงเนิน
		 อาจารย์พิตินันท์
วสันตเสนานนท์
		 อาจารย์รัชพัฒย์
ศาสตร์สูงเนิน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ สามารถประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา
ได้แก่ ด้านการออกแบบผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
รับราชการ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องมือและแม่พิมพ์ โรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
รถยนต์ และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ช่างควบคุมการผลิตชิ้นส่วน ช่างซ่อมบ�ำรุง ช่างขึ้นรูปชิ้นส่วน ช่าง
ประจ�ำเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจาะ ช่างซ่อมบ�ำรุง ช่างแม่พิมพ์โลหะ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
เป็นต้น

9. สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ชานนท์
บุนนท์
		 อาจารย์ธนสาร
จอมพุทรา
		 อาจารย์พิตินันท์
วสันตเสนานนท์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง สามารถประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา
ได้แก่ ด้านการออกแบบชิ้นส่วนระบบขนส่างทางราง การตรวจสอบทางรถไฟ การสร้างอุปกรณ์
และเครื่องมือในการซ่อมบ�ำรุงรางรถไฟ ในสถานประกอบการเดินรถไฟ สถานประกอบการ
ในการตรวจสอบความเสียหายทางราง สถานประกอบการผลิตชุดประแจทางหลีก สถานประกอบการ
ผลิตหมอนคอนกรีตอัดแรงส�ำหรับทางรถไฟ ช่างตรวจสอบทางรถไฟประจ�ำหน่วยซ่อมบ�ำรุงทาง
รถไฟ และช่างเทคนิคส�ำหรับหน่วยวิจัยทดสอบผลิตภัณฑ์ทางระบบขนส่งทางราง
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10. สาขาวิชาช่างบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์อนันท์
เกสูงเนิน
		 อาจารย์ธันยวรา		
อันอาตม์งาม
		 อาจารย์กฤษฎา		
ทาสันเทียะ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาช่างบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง สามารถประกอบอาชีพ
หลังส�ำเร็จการศึกษา ได้แก่ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว ประกอบอาชีพ
อิสระ (ของตนเอง) เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม งานที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ระบบส่งจ่ายก�ำลังไฟฟ้า ระบบแปลงพลังงานไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ
ระบบไฟฟ้าส�ำหรับระบบขนส่งทางรางและสามารถเรียนต่อจนถึงระดับปริญญา ในสถาบันการ
ศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน
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ท�ำเนียบผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์

ดร.ณพรรณ สินธุศิริ

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อ.สุมาลี เอกพล

ดร.พร้อมพร ภูวดิน

รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
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คณะบริหารธุรกิจ

ที่ตั้ง
ติดต่อ
Web
Tel		
Fax		

:
:
:
:
:

อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ
http://www.ba.rmuti.ac.th
0-44233-000 ต่อ 3607,3690,3693
0-44233-076

ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ส�ำนักงานคณบดี

เป็นหน่วยงานสนับสนุนของคณะฯ ให้บริการและอ�ำนวยความสะดวก จัดหา ประสานงาน
ให้กับบุคลากร นักศึกษาของคณะฯ และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รวมทั้งหน่วยงานองค์กรภายนอกต่างๆ ที่มาติดต่อ เพื่อตอบสนองนโยบายของคณะฯ ตามพันธกิจ
มหาวิทยาลัย โดยเน้นคุณภาพ และประสิทธิภาพของงานเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการและ
อ�ำนวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอน การสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ การบริการวิชาการ
และวิชาชีพ การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
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1. งานบริการการศึกษา

1.1 แผนกงานวิชาการและวิจัย
		 1. งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
2. งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ
		 3. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4. งานวิจัยและบริการวิชาการ
		 5. งานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
		 6. บริหารจัดการสาขาวิชาทั้งหมด 5 สาขาวิชา
			 6.1 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้
				 6.1.1 สาขาวิชาการบัญชี
				 6.1.2 สาขาวิชาการเงิน
				 6.1.3 สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
				 6.1.4 สาขาวิชาการจัดการ มี 2 เอกวิชา คือ
						 1. วิชาเอกการจัดการทั่วไป
						 2. วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
				 6.1.6 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
				 6.1.6 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
				 6.1.7 สาขาวิชาการตลาด มี 3 เอกวิชา คือ
						 1. วิชาเอกการบริหารการตลาด
						 2. วิชาเอกการตลาดดิจิทัล
						 3. วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
			 6.2 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท จ�ำนวน 2 สาขาวิชา
				 6.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA.)
				 6.2.2 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.)
1.2 แผนกงานพัฒนานักศึกษา
		 1. งานกิจการนักศึกษา				
2. งานกิจกรรมนักศึกษา
		 3. งานสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ		
4. งานด้านแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

278

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
Rajamangala University of Technology Isan

2. งานบริหารงานทั่วไป

2.1 แผนกงานธุรการคณะ
		 1. งานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่			
2. งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
		 3. งานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่		
4. งานฐานข้อมูลของหน่วยงาน
		 5. งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
2.2 แผนกงานแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา
		 1. งานนโยบายและแผนหน่วยงาน
		 2. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอนใน คณะบริหารธุรกิจ

1. สาขาวิชาการบัญชี

		1.1 หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต Bachelor of Accountancy (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์พรพิมล			 อิฐรัตน์
		 ดร.จันทร์เพ็ญ			 ธงไชย
		 ดร.สมศักดิ์				 จินตวัฒนกุล
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิษา		 ธงจันทร์
		 อาจารย์บุษบงกช		 บุญกุศล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
เมื่อส�ำเร็จการศึกษาไปแล้ว ผู้ส�ำเร็จการศึกษาสามารถท�ำงานได้หลายสายงาน เช่น การท�ำ
บัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การบัญชีภาษีอากร การวางระบบบัญชี การศึกษาและเทคโนโลยี
บัญชี การตรวจสอบภายใน การให้ค�ำปรึกษาทางการเงินและบัญชี และสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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2. สาขาวิชาการเงิน

		2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
		 Bachelor of Business Administration Program in Finance
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์พรสวัสดิ์
สิงห์ยาม
		 อาจารย์ดวงพร
ขุนอาจสูงเนิน
		 อาจารย์กัลยา 		
นารีจันทร์
		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์
		 อาจารย์พิไลพร
ศิริมาเทพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
		 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทั้งส่วนราชการและเอกชน
		 2. นักวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุนในประเทศไทย (CISA) และระดับสากล (CFA)
		 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
		 5. พนักงานธนาคาร		 6. พนักงานบริษัทหลักทรัพย์
		 7. พนักงานธนกิจ (Teller)		 8. พนักงานบริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต
		 9. ผู้จัดการทางการเงิน		 10. พนักงานการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
		 11. ผู้ประกอบการอิสระ		 12. ที่ปรึกษาทางการเงิน
		 13. นักลงทุนทางการเงิน		 14. ที่ปรึกษาการลงทุน

3. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

		3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจ
ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
		 Bachelor of Business Administration Program in Information System and
Digital Business Innovation
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ดร.ประชาสันต์ 		
แว่นไธสง
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร
ดวงประเสริฐชัย
		 อาจารย์นงลักษ์
อันทะเดช
		 ดร.ภาคภูมิ 		
หมีเงิน
		 อาจารย์ศศิวิมล
กอบัว
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
เมื่อนักศึกษาส�ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ สามารถน�ำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ได้แก่
		 1. นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Data Analytics)
		 2. นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)
		 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)
		 4. นักติดตั้งระบบ (System Implementer)
		 5. นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
		 6. พนักงานในธุรกิจซอฟต์แวร์ (Employee in Software Industries)
		 7. นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Developer)
		 8. ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กร (Digital Monitor)
		 9. ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Project Manager)
		 10. เจ้าของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
		 11. เจ้าของธุรกิจไอทีและดิจิทัล(Entrepreneur)
		 12. นักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketer)
		 13. เจ้าหน้าที่สารสนเทศในองค์กร (Information Technology Officer)
		 14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer) เป็นต้น
3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer (Continuing
Program)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์เพ็ญศิริ 		
โพริย้า
		ดร.ปิยรัตน์ 			
งามสนิท
		ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย
กิ่งสีดา
		 ดร.วิรัตร 			
บุตรวาปี
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
		 เมื่อนักศึกษาส�ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ สามารถน�ำความรู้และประสบการณ์ไป
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่
		 1. นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)
		 2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)
		 3. เจ้าหน้าที่ด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์และระบบ (Computer and System Support)
		 4. เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและระบบ (Data Processing and System Officer)
		 5. เจ้าหน้าที่สารสนเทศในองค์กร (Information Technology Officer)
		 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
		 7. ธุรกิจส่วนตัวทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Entrepreneur) เป็นต้น

4. สาขาวิชาการจัดการ

		4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
		 Bachelor of Business Administration Program in Management
		 1. วิชาเอกการจัดการทั่วไป		 2. วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		1. วิชาเอกการจัดการทั่วไป
			 อาจารย์อัจฉราวรรณ		 ท้าวด่อน
			อาจารย์แพนศรี		 พินปรุ
			 อาจารย์ปราณี 		 สกุลลิขเรศสีมา
		2. วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
			 อาจารย์ ดร.ชาตยา		 นิลพลับ
			 อาจารย์ ดร.อนิรุธ		 พิพัฒน์ประภา
			 อาจารย์ ดร.สุกานดา 		 กลิ่นขจร
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
วิชาเอก การจัดการทั่วไป
		 1) เจ้าหน้าที่บริหารงานในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
		 2) ผู้บริหารระดับต้น
		 3) นักพัฒนาองค์การ
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		 4) ผู้ประกอบการ
		 5) นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
		 6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
		 7) นักแรงงานสัมพันธ์
วิชาเอก การจัดการอุตสาหกรรม
		 1) ผู้บริหารระดับต้น และ/หรือ ระดับกลาง ในธุรกิจอุตสาหกรรม
		 2) เจ้าหน้าที่ควบคุม และ/หรือ ตรวจสอบคุณภาพ
		 3) เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย ระดับหัวหน้างาน
		 4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงงานด้านอุตสาหกรรม
		 5) เจ้าหน้าที่วางแผน พัฒนาบุคคล และแรงงานสัมพันธ์
		 6) หัวหน้าฝ่ายวางแผน และควบคุมการผลิต
		 7) เจ้าหน้าที่บริหารงานในองค์การอุตสาหกรรม
		 8) นักวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ
		 9) เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ และบริหารคลังสินค้า
4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(หลักสูตรบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2563)
Bachelor of Business Administration Program in Management
		4.2.1 วิชาเอกการจัดการโซ่อุปทาน
		 อาจารย์ ดร.สุกานดา		 กลิ่นขจร
			 อาจารย์แพนศรี		 พินปรุ
			ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น
			 อาจารย์ ดร.นรรัฐ		 รื่นกวี
			อาจารย์วรอนงค์		 โถทองค�ำ
		4.2.2 วิชาเอกการจัดการธุรกิจระบบราง
			 อาจารย์ณัฐณิชา 		 นิสัยสุข
			 อาจารย์ ดร.นิลุบล 		 วิโรจน์ผดุงพงศ์
			 อาจารย์กุสุมาลย์		 ประหา
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Freight forwarder)
2. ตัวแทนออกของ (Shipping)		 3. พนักงานกรมศุลกากร 				
4. เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์		 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/วางแผนการผลิต		
6. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ			 7. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ			
8. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า		 9. เจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า			
10. ตัวแทนน�ำเข้าส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ
11. เจ้าหน้าที่กรมการราง				
12. นักวางแผนการเดินรถระบบรถไฟ
13. ตัวแทนผู้ขนส่งทางบก ราง อากาศ
4.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
Bachelor of Business Administration Program in Aviation Business Management
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร.ณัชชา
ลิมปศิริสุวรรณ
		อาจารย์ ดร.อัมพาพร
ลีลามโนธรรม
		 อาจารย์นวินดา		
ซื่อตรง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้น		
2. เจ้าหน้าที่ส�ำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร
3. เจ้าหน้าที่ดูแลมาตรฐานการบิน
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายครัวการบิน 		
6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในท่าอากาศยาน
7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการขนส่งสินค้าในเขตปลอดอากร
8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน
9. เจ้าหน้าฝ่ายมาตฐานการบริการท่าอากาศยานและการบิน
10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศประจ�ำสถาบันการบินพลเรือน
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินประจ�ำสถาบันการบินพลเรือน
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12. เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการประจ�ำสถาบันการบินพลเรือน
13. เจ้าหน้าที่กองอัตราค่าบริการประจ�ำสถาบันการบินพลเรือนประจ�ำสถาบันการบินพลเรือน
14. เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและเทคโนโลยีสารสนเทศประจ�ำ
สถาบันการบินพลเรือน
15. เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบความปลอดภัยห้องโดยสารประจ�ำสถาบันการบินพลเรือน
16. เจ้าหน้าที่กองมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตรายประจ�ำสถาบันการบินพลเรือน
4.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
Master of Business Administration
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒนา 		 ตุ้งสวัสดิ์
		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิมา 		 ถนิมกาญจน์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระบิล		 พ้นภัย
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1) ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
2) ผู้บริหารสถานประกอบการธุรกิจ และอุตสาหกรรม
3) ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ น�ำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
4) ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เจ้าของกิจการธุรกิจขนาดกลาง และเจ้าของกิจการ
ธุรกิจขนาดใหญ่
5) ผู้บริหารธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ที่ปรึกษาธุรกิจประเภทต่าง ๆ ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
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5. สาขาวิชาการตลาด

5.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)		
Bachelor of Business Administration Program in Marketing
		 1. วิชาเอกการบริหารการตลาด (Marketing Management)
		 2. วิชาเอกการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
		 3. วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 1. วิชาเอกการบริหารการตลาด (Marketing Management)
			 อาจารย์ปิยมาภรณ์ 		 เทียมจิตร
			 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี 		 นิลสมัคร
			 อาจารย์สุพรรณี 		 พรภักดี
		 2. วิชาเอกการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
			 อาจารย์ ดร.ณพรรณ 		 สินธุศิริ
			 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวน์ริตาร์ อินทรพิทักษ์
			 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฏี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง
		 3. วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management)
			 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์
			 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์นิภา รัตนจันทร์
			 อาจารย์ปุริม 		 หนุนนัด
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
		 1. วิชาเอกการบริหารการตลาด (Marketing Management)
			 1.1 นักบริหารงานลูกค้า (Account Executive/Client Service)
			 1.2 ผู้ประสานงานขาย (Sales Coordinator)
			 1.3 ผู้ดูแลฝ่ายตลาดต่างประเทศ (International Marketing Manager)
			 1.4 ผู้ดูแลประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience)
		 1.5 ฝ่ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Executive)
		 1.6 นักจัดการผลิตภัณฑ์/ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง (Product Manager/Product
Specialist)
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2.
		
		
		
		
		
		
		
		
3.
		
		
		
		
		
		
		
		

1.7 นักวิจัยการตลาด (Marketing Researcher)
1.8 ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Personal Business)
1.9 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการตลาด
วิชาเอกการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
2.1 นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)
2.2 นักพัฒนาเนื้อหา (Content Developer)
2.3 ผู้ดูแลโซเชียลมีเดีย (Social Media Admin)
2.4 ผู้ดูแลเว็บไซต์ (SEO/SEM)
2.5 นักวางแผนโฆษณา (Media Planner)
2.6 ผู้ดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์ออนไลน์ (Online Category Manager)
2.7 ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Personal Business)
2.8 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัล
วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management)
3.1 ผู้จัดการร้าน (Manager)
3.2 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (Assistant Manager)
3.3 ผู้จัดการเขต (Area Manager)
3.4 ผู้ช่วยผู้จัดการเขต (Assistant Area Manager)
3.5 ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)
3.6 เจ้าของธุรกิจ (Store Business Partner)
3.7 ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Personal Business)
3.8 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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ท�ำเนียบผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธการ รัตนชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์อนุชา กล�่ำน้อย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.รพีพงศ์ เปี่ยมสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ที่ตั้ง
ติดต่อ
Web
Tel		

: อาคาร 34 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
:
: www.sci.rmuti.ac.th
: 044-233000 ต่อ 4000, 4006, 4007, 4009

ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ส�ำนักงานคณบดี
-

งานด้านทะเบียนและประเมินผลการศึกษา งานด้านวิจัยและบริการวิชาการ			 งานด้านโสตทัศนศึกษาและห้องสมุดคณะ งานด้านบ่มเพาะวิสาหกิจและสิทธิบัตร งานด้านกิจกรรมนักศึกษา 			 งานด้านสารบรรณและการเจ้าหน้าที่ 		 -

งานด้านพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ		
งานด้านสหกิจและการฝึกงาน
งานด้านบัณฑิตศึกษา
งานด้านกิจการนักศึกษา
งานด้านแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
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-

งานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ - งานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ
งานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 		 - งานด้านนโยบายและแผนหน่วยงาน
งานด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา - งานด้านงบประมาณและติดตามประเมินผล
งานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร

-

งานด้านทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
งานด้านวิจัยและบริการวิชาการ 			
งานด้านโสตทัศนศึกษาและห้องสมุดคณะ
งานด้านบ่มเพาะวิสาหกิจและสิทธิบัตร
งานด้านกิจกรรมนักศึกษา 			

-

งานด้านพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ
งานด้านสหกิจและการฝึกงาน
งานด้านบัณฑิตศึกษา
งานด้านกิจการนักศึกษา
งานด้านแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

-

งานด้านสารบรรณและการเจ้าหน้าที่ 		
งานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ
งานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 		
งานด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร

-

งานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
งานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ
งานด้านนโยบายและแผนหน่วยงาน
งานด้านงบประมาณและติดตามประเมินผล

งานบริการการศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป
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หลักสูตรที่เปิดสอนใน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
1. สาขาวิชามนุษยศาสตร์

1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ผัลย์ศุภา		 โคตุทา
		 อาจารย์อัญชลี			 วีระชัยสันติกุล
		 อาจารย์เมทินี 			 ดวงประเสริฐชัย
		 อาจารย์ธีระวัฒน์		 อาจปรุ
		 อาจารย์วิรดา 			 อ�ำนวย
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. งานภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุล กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา การท่าอากาศยาน ส�ำนักงานต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง
2. งานภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ เจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
3. งานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น งานโรงแรม มัคคุเทศก์
สายการบิน
4. งานธุรกิจส่วนตัว เช่น งานแปลเอกสาร ล่าม ธุรกิจน�ำเข้า-ส่งออก วิทยากรให้ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ สถาบันสอนภาษา
5. งานด้านสื่อสารมวลชน เช่นผู้สื่อข่าว เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

2. สาขาวิชาสังคมศาสตร์

2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์วัลย์ลิกา 		 เจริญศิลป์
		 อาจารย์ธนาวัฒน์ 		 ปัทมฤทธิกุล
		 อาจารย์อชิรญา 		 พรมลัง
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		 อาจารย์จิตนภา 		 สมบูรณ์ศิลป์
		 อาจารย์ปรเมษฐ์ 		 สักพันธ์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. ประกอบอาชีพในธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในสถานประกอบการธุรกิจน�ำเที่ยว เช่น
ผู้จัดการธุรกิจน�ำเที่ยวภายในประเทศ ผู้จัดการธุรกิจน�ำเที่ยวต่างประเทศ หัวหน้างานวางแผน
ด้านการตลาดธุรกิจน�ำเที่ยว ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจน�ำเที่ยว เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
ในธุรกิจน�ำเที่ยว ผู้น�ำเที่ยวต่างประเทศ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
2. ประกอบอาชีพในหน่วยงานหรือองค์กรของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น นักวิชาการ
ด้านการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่พัฒนาการ
ท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด ต�ำรวจท่องเที่ยว ผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว
พนักงานต้อนรับ พนักงานให้ข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยว อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษา
ผู้ด�ำเนินงานในการจัดประชุมและนิทรรศการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน สถานี
รถไฟ ท่าเรือ สถานีขนส่ง เป็นต้น
3. ผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เช่น ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจสินค้าที่ระลึก ธุรกิจบันเทิง
และแหล่งท่องเที่ยวที่ด�ำเนินการโดยเอกชน เป็นต้น
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ชารี 			 จันสุพรม
		 อาจารย์ ดร.มนัสสิริ 		 คงรัศมี
		 อาจารย์กฤศณัฎฐ์ 		 พุฒิธนสมบัติ
		 อาจารย์ ดร.สาวิตรี 		 ปักการะโต
		 อาจารย์ณรงค์ 			 จอมโคกกรวด
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
2. ผู้ฝึกสอนด้านการออกก�ำลังกายแบบกลุ่ม และส่วนบุคคล
3. ผู้ให้ค�ำแนะน�ำด้านการออกก�ำลังกาย และบริการด้านสุขภาพ
4. นักวิชาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
5. นักพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา และฟื้นฟูสมรรถภาพ
6. นักพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพ
7. นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

3. สาขาวิชาเคมีประยุกต์

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.พิมพา 		 สร้อยสูงเนิน
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ธยาน์ บุตรวงศ์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา 		 สวัสดี
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรีรัตน์ 		 ลิศนันท์
		 อาจารย์ ดร.พิมภนิจภา 		 กันทาดง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการ / นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัยและพัฒนา
2. นักวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพ / ประกันคุณภาพ (QA/QC)
3. พนักงานขายเครื่องมือหรือสารเคมี
4. ครู / อาจารย์
5. ผู้ประกอบการทางเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
6. ศึกษาต่อ
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3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ 		 อัศวสุขี
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์คณิน ศุภเมธานนท์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา 		 สุไชยชิต
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์ธยาน์ บุตรวงศ์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรีรัตน์ 		 ลิศนันท์
		 อาจารย์ ดร. กรกนก 			 บุญเสริม
		 อาจารย์ ดร. พิมภนิจภา 			 กันทาดง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวิจัย/นักเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ วัสดุและนาโนเทคโนโลยี
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. ครู / อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
3. ผู้ประกอบการทางเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเคมีประยุกต์

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ธนสาร 		 เสริมสุข
		 อาจารย์อัญชลี 		 บุบผามาลา
		 อาจารย์ปรารถนา 		 เดชประเสริฐศรี
		 อาจารย์อชิรญา 		 สุภาเดช
		 อาจารย์สุภวุฒิ 		 ภูมิรัตน
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาชีพสื่อสารมวลชนหรือนักสื่อสารดิจิทัล
2. นักโฆษณาหรือผู้ประกอบการด้านการโฆษณา
3. นักประชาสัมพันธ์หรือผู้ประกอบการด้านการประชาสัมพันธ์
4. นักสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ หรือผู้ประกอบการด้านวิทยุโทรทัศน์หรือสื่อดิจิทัลอื่นๆ
5. นักสร้างสรรค์รายการวิทยุหรือผู้ประกอบการด้านวิทยุกระจายเสียง, การกระจายเสียงหรือ
สื่อดิจิทัลอื่นๆ
6. นักออกแบบและสร้างสรรค์สื่อเฉพาะกิจต่างๆ อาทิเช่น กราฟิก, อนิเมชั่น, ภาพยนตร์สั้น,
สื่อสมัยใหม่, หรือสื่อออนไลน์เป็นต้น
7. นักสื่อสารกิจกรรมพิเศษหรือผู้ประกอบการด้านสื่อสารกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing)
8. ผู้ประกาศข่าว, ผู้รายงานข่าว, ผู้สื่อข่าว, ช่างภาพ, ผู้ด�ำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น
9. นักวิชาการหรือนักวิจัย ในภาครัฐหรือเอกชนตลอดจนเมื่อส�ำเร็จการศึกษาสามารถศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโทด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนหรือที่เกี่ยวข้องได้
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์เอกชัย 		 แซ่จึง
		 อาจารย์ธนินทร์ 		 ระเบียบโพธิ์
		 อาจารย์เอกลักษณ์ 		 ฉิมจารย์
		 อาจารย์สรวิศ 			 ต.ศิริวัฒนา
		 อาจารย์ชลดา 			 ฉิมจารย์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์		 2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
3. นักพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมเมอร์		 4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
5. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล		 6. ผู้จัดการหรือประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
7. ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์		
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8. นักวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
9. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์
4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์พรทิพย์ 		 เอื้อธรรมถาวร
		 อาจารย์วรพล 			 อารีย์
		 อาจารย์ณัฐิญา 			 วงละคร
		 อาจารย์วศิน 			 ตรีสินธุรส
		 อาจารย์อานนท์ 		 จันทรตัง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. ท�ำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เช่น เจ้าหน้าที่
บริหารงานขนส่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เป็นต้น
2. รับราชการ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานราชการ
3. นักวิเคราะห์ข้อมูลในงานด้านโลจิสติกส์
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. ศึกษาต่อในสาขาทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น
การค้า
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล
		 จันทร์เรือง
		 อาจารย์เยาวเรศ
จันทะคัต
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล
สุริพล
		 อาจารย์ฉัตร
พยุงวิวัฒนกูล
		 อาจารย์สิริลักษณ์
บริรักษ์
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 		 2. ผู้สอนวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล		 4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
5. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์		 6. ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
7. นักพัฒนาเว็บไซต์			 8. ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์
9. นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. นักบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.ศศิธร		 อินทร์นอก
		 อาจารย์ ดร.ชนิดา		 กุประดิษฐ์
		 อาจารย์ ดร.ปนัดดา		 เพชรล้วน
		 อาจารย์ ดร.รสาภิรส		 สมวัชรจิต
		 อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ		 ประก�ำแหง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. รับราชการ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สถาบัน
วิจัยด้านงานเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือหน่วยงานบริการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างทางชีวผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ
2. ท�ำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ด้านจุลินทรีย์ อุตสาหกรรม
อาหาร การเกษตร พลังงาน สุขภาพ และอื่น ๆ
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
4. ท�ำงานในต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานฝ่ายขายสารเคมี เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
5. ศึกษาต่อในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และ
อาจารย์
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5.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม และเครื่องดื่ม (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.จิรายุส		 วรรัตน์โภคา
		 อาจารย์ ดร.ชมภูนุช		 ฆ้องลา
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา		 กล้าเวช			
		 อาจารย์ ดร.นิดา 		 อาบสุววรรณ์
		 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ		 มีศิลป์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. ท�ำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม และเครื่องดื่ม และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2. นักวิชาการในหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หรือ สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม และอาหาร
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
4. ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
			 6.1.1 วิชาเอกนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
				 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพันธ์
วงศ์สุทธาวาส
				 2.รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอใจ 		
บุรีนอก
				 3. อาจารย์ ดร.วีรวัตร 				
มานานุศาสตร์
			 6.1.2 วิชาเอกนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตพืช
				 1. อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ 			
วงค์สอน
				 2. อาจารย์เอกรัตน์ 				
วสุเพ็ญ
				 3. อาจารย์ ดร.นิตยา 				
ปิติวิทยากุล
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			 6.1.3 วิชาเอกนวัตกรรมและเทคโนโลยีการอาหาร
				 1. อาจารย์ ดร.เยาวพา 				
ความหมั่น
				 2. อาจารย์ ดร.ฐิติกร 				
มหิสนันท์
				 3. อาจารย์ ดร.น�้ำฝน 				
ไทยวงษ์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. รับราชการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานราชการ
2. ท�ำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร
3. เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. ศึกษาต่อในสาขาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยทั้งใน
และนอกประเทศ
6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสิทธิ 		 วสุเพ็ญ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญา 		 แสนมหายักษ์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. อาจารย์หรือนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการผลิตสัตว์ และที่เกี่ยวข้อง
2. นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย
3. นักวิจัยและพัฒนาคุณภาพการผลิต
4. เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
5. ประกอบอาชีพส่วนตัวทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านการผลิตสัตว์
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6.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสิทธิ 		 วสุเพ็ญ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญา 		 แสนมหายักษ์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. อาจารย์หรือนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการผลิตสัตว์ และที่เกี่ยวข้อง
2. นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย
3. นักวิจัยและพัฒนาคุณภาพการผลิต
4. เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
5. ประกอบอาชีพส่วนตัวทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านการผลิตสัตว์

7. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

7.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธการ		 รัตนชัย
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา		 นิลม่วง
		 อาจารย์ชาคริต 		 นวลฉิมพลี
		 อาจารย์รามย์			 พิณเจริญพันธุ์
		 อาจารย์วันเฉลิม			 พูนสวัสดิ์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการ/นักวิจัย/นักฟิสิกส์/นักวิทยาศาสตร์ (กลุ่มวิชาฟิสิกส์ระดับรากฐาน กลุ่มวิชา
อุตุนิยมวิทยา กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และกลุ่มวิชาฟิสิกส์วัสดุและอิเล็กทรอนิกส์)
2. นักวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
3. ที่ปรึกษาโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม
4. อาจารย์ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
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7.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมืองใจ 		 อุ่นเรือน
		 อาจารย์ผไทเทพ 		 รักษา
		 อาจารย์ณัฐพล			 พิสิฐพิพัฒน์สิน
		 อาจารย์พนาวรรณ		 หวังดี
		 อาจารย์ปริศฑนุช 		 เกษียร
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์/นักวัสดุศาสตร์หรือวิทยาการวัสดุ
2. พนักงานควบคุมคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรม
3. นักวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ
4. นักวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
5. ที่ปรึกษาโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านวัสดุส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
6. อาจารย์ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
7. นักวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมวัสดุ

8. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

8.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์อนุชา			 กล�่ำน้อย
		 อาจารย์ญาดา			 พรภักดี
		 อาจารย์มงคล			 ลีลาไพบูลย์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์		 โยธา
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ 		 ป้องชาลี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวางแผนการส�ำรวจ
2. นักตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า
3. นักประกันภัย 		
4. นักการธนาคาร
5. นักจัดการวางแผนธุรกิจบริการ 6. นักจัดการอุตสาหกรรม
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7. นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
8. นักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนารวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางสถิติ
9. นักจัดการระบบฐานข้อมูลและนักจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

9. สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

9.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร. กิติพงษ์ 		 เวชกามา
		 อาจารย์ ดร. นาถอนงค์ 		 ยอดสิงห์
		 อาจารย์ ดร. สุกัญญา 		 มิ่งใหญ่
		 อาจารย์ ดร. สิริภัค 		 ฤทธิ์น�้ำค�ำ
		 อาจารย์ ดร. วรรณณี 		 ตรองพาณิชย์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
		 1. ท�ำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตรและธุรกิจการเกษตร
		 2. เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
		 3. เจ้าของสมาร์ทฟาร์ม ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อย
		 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
		 5. รับราชการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานราชการ
		 6. ศึกษาต่อในสาขาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัย
ทั้งในและต่างประเทศ

10. สาขาวิชานวัตกรรมข้าว

10.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมข้าว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร. พุทธิพงษ์ 		 หงษ์ทอง
		 อาจารย์ ดร. สิทธิพันธุ์ 		 สินอ�ำพร
		 อาจารย์ ดร. ณัฏฐกิตติยา
ไพบูลย์
		 อาจารย์ ดร. ชุติรัตน์ 		 อัศวเทพ
		 อาจารย์ ดร. นราศักดิ์ 		 ศรียศ
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. ผู้ประกอบการทางการเกษตร หรือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
ระบบการปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพหรือ ผู้น�ำกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
2. งานเอกชน เป็นนักวิชาการ นักวิจัย สารเคมี การส่งออกพืชผลเกษตร บริษัทผลิตเมล็ด
พันธุ์พืช การผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ย เป็นต้น การด�ำเนินธุรกิจการส่งออกทางด้านเกษตร วางระบบ
การให้น�้ำ หรือพนักงานประจ�ำบริษัทหรืองานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
การเกษตร งานฝ่ายระบบตรวจสอบคุณภาพข้าว เป็นต้น
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว จัดจ�ำหน่ายพันธุ์พืช เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมีทางการ
เกษตร การด�ำเนินการเพื่อการผลิตทางการเกษตร การจัดจ�ำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การ
ด�ำเนินธุรกิจบริษัทจ�ำหน่ายสารเคมีเพื่อการเกษตร นักวิจัยและนักพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ผู้ผลิตและผู้จัด
จ�ำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือจัดตั้งบริษัทเพื่อให้ค�ำปรึกษาและให้ค�ำแนะน�ำ รวมทั้งให้บริการในการ
ก�ำจัดแมลงศัตรูพืชและการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
4. เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบคุณภาพ เจ้าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good
Agricultural Practice, GAP) และเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
5. ศึกษาต่อในสาขาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยทั้งใน
และนอกประเทศ
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ท�ำเนียบผู้บริหาร คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์
คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยารัฐ จุลสุคนธ์

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ลอยฟ้า

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์สุรพล ธนสูตร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์กานต์ สุรนันท์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

ที่ตั้ง :
			
			
			
ติดต่อ :
Web :
Tel		 :

อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (อาคาร 3) , อาคารศิลปกรรม (อาคาร 5)
อาคารออกแบบอุตสาหกรรม (อาคาร 14) , อาคารสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
(อาคาร 22)
อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมแและออกแบบอุตสาหกรรม (อาคาร 37)
www.aid.rmuti.ac.th
044-233000 ต่อ 3707, 3708 และ 3715

สาขาวิชาที่เปิดสอนภายในคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
1.
3.
4.
6.
		

สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม		 2.
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 			
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม		 5.
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง		 7.
(สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง)

สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์
(สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 			
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
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ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ส�ำนักงานคณบดี

ให้บริการและอ�ำนวยความสะดวก จัดหา ประสานงาน ให้กับบุคลากร นักศึกษาในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จ�ำนวน สาขาวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมทั้งหน่วยงานองค์กรเอกชนต่าง ๆ ที่มาติดต่อรวม
ทั้งปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายของคณะตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเน้นที่คุณภาพ
และประสิทธิภาพของงาน บุคลากรมีจิตส�ำนึกที่ดีในการบริการ ทุกคนมีส่วนร่วมในการศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
พัฒนาระบบการบริการทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนอ�ำนวยความสะดวกในด้าน
การเรียนการสอน การสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ การบริการวิชาการและวิชาชีพ การท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อมุ่งสู่การประกันคุณภาพ โดยการน�ำและติดตามผลอย่างใกล้ชิดของ
ผู้บริหารทุกระดับ
1. งานบริหารงานทั่วไป ให้บริการงานส�ำนักงานคณบดี และดูแลงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 แผนกงานธุรการ
		 - งานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่		 - งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
		 - งานฐานข้อมูลของหน่วยงาน 			 - งานประชาสัมพันธ์และเว็ปไซด์
		 - งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ - งานอนุรักษ์พลังงาน
1.2 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
		 - งานนโยบายและแผน			 - งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. งานบริการการศึกษา ให้บริการงานส�ำนักงานคณบดี และดูแลงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 แผนกงานวิชาการและวิจัย
		 - งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา/ระบบ ESS		
		 - งานรับนักศึกษา 			 - งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ
		 - งานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน		 - งานวิจัยและบริการวิชาการ		
		 - งานโสตทัศนศึกษาและห้องสมุด 		 - งานผู้ส�ำเร็จการศึกษา
		 - งานวิเทศสัมพันธ์
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2.2 แผนกงานพัฒนานักศึกษา
		 - งานกิจกรรมและกิจการนักศึกษา 		 - งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
		 - งานท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม - งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

หลักสูตรที่เปิดสอนใน คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

1.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์		 ถนิมกาญจน์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงนภา 		 ศิลปสาย
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจเรข 		 แสงอาทิตย์
		 อาจารย์ศุภชัย 		 ชัยจันทร์
		 อาจารย์ปัทมาภรณ์ 		 รัตนประดับ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
		 1. สถาปนิก
		 2. สถาปนิกพัฒนาแบบก่อสร้าง
		 3. ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
		 4. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
		 5. นักวิชาการ อาจารย์
		 6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ท�ำหุ่นจ�ำลอง ทัศนียภาพ 3 มิติ งานกราฟิก เป็นต้น
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2. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธ์วดี
พยัฆประโคน
		 อาจารย์สิทธิศักดิ์		 รัตนประภาวรรณ
		 อาจารย์กัลยกร			 จันทรสาขา
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ 		 จันทร์สว่าง
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น 		 รักซ้อน
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์
แซ่เตีย
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา		 ดูพันดุง
		 อาจารย์กิตติศักดิ์		 ธรรมศักดิ์ชัย
		 อาจารย์ปอยหลวง		 บุญเจริญ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. นักออกแบบเซรามิก
3. นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
4. นักวิชาการหรือนักวิจัย ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. พนักงานด้านออกแบบในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม นักออกแบบเซรามิก นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบกราฟิก นักวิชาการ
6. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการออกแบบอุตสาหกรรม
7. ผู้ดูแลระบบกระบวนการและเทคโนโลยีการผลิต
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3. สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์

3.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์สุวพัชร
		 โสวภาค
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดศักดิ์ 		 ประชาราษฎร์
		 อาจารย์ภัทรศักดิ์
		 สิมโฮง
		 อาจารย์วรดา
		 นาคเกษม
		 อาจารย์วันวิสาข์		 ภักดีศรี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักออกแบบกราฟฟิก			 2. นักออกแบบโฆษณา
3. นักออกแบบสื่อและสิ่งพิมพ์			 4. นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
5. นักออกแบบภาพประกอบ			 6. นักออกแบบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว
7. ผู้ประกอบการรายย่อย			 8. ผู้ก�ำกับศิลป์
9. นักออกแบบอิสระ
10. พนักงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน

4. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

4.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศณี 		 ไชยรักษ์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ		 พานทอง
		 อาจารย์จิตรมณี
		 ดีอุดมจันทร์
		 อาจารย์กวีวรรณ 		 อินทรชาธร
		 อาจารย์พิเชฐ 		 ชาญชัย
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. สถาปนิกภายใน				 2. รับราชการ
3. นักออกแบบตกแต่งภายใน			 4. เจ้าของกิจการ
5. นักเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน		 6. นักออกแบบอิสระ
7. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายใน

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
5.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์โสภณ 			 ผลประพฤติ
		 อาจารย์วัลลภ 			 ศรีส�ำราญ
		 อาจารย์สิริกานต์ 		 ไชยสิทธิ์
		 อาจารย์ปุญญรัตน์ 		 รังสูงเนิน
		 อาจารย์พหยุทธ			 บุตรจู
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักเขียนบทเพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2. นักผลิตสื่อแอนิเมชัน 2D, 3D
3. นักออกแบบและผลิตสื่อเว็บไซต์			 4. นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
5. นักออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 6. นักออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
7. นักออกแบบและสร้างภาพเทคนิคพิเศษ 8. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานมัลติมีเดีย

6. สาขาวิชาการจัดการผังเมือง

6.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง (หลักสูตรปรุง พ.ศ. 2561)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรุฬ 		 ลีวงษ์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม 		 บุญญานุสิทธิ์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา 		 พัดเกาะ
		 อาจารย์อดุลย์
		 วิสุทพิพัฒน์สกุล
		 อาจารย์จิรศักดิ์			 มากกลาง
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักผังเมืองภาคเอกชนและนักผังเมืองภาคราชการในสังกัดของ กรมโยธาธิการและ
ผังเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
2. นักบริหารงานทั่วไป และ/หรือนักบริหารงานช่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ภาคเอกชนเช่น บริษัทพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการพัฒนาเมือง ในองค์กรภาคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. เจ้าหน้าที่จัดท�ำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเอกชน

7. สาขาวิชาทัศนศิลป์

7.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
7.1.1 วิชาเอกจิตรกรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์
อาจารย์มงคล			 กลิ่นทับ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศักดิ์
วังไพศาล
		 อาจารย์ไชโย			 พันธ์ดี
7.1.2 วิชาเอกประติมากรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์
		 อาจารย์ฉัตรชัย
		 สายจันทร์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเกิด		 ศรีสุขา
		 อาจารย์ธีรพงษ์			 ศรีฮาด
7.1.3 วิชาเอกศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกมล		 ตั้งธนะพงศ์
		 รองศาสตราจารย์สี
		 แสงอินทร์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยารัฐ 		 จุลสุคนธ์
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. จิตรกร					 2. ประติมากร
3. นักออกแบบกราฟิก		 4. อาจารย์สอนศิลปะ
5. ช่างฝ่ายศิลป์ ห้างสรรพสินค้า		 6. นายช่างศิลปะ,นักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
7. ช่างปั้น,ช่างหล่อ		 8. ผู้ก�ำกับฝ่ายศิลป์
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ท�ำเนียบผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.จารุพงษ์ บรรเทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล วรพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพล นาคทอง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ที่ตั้ง
ติดต่อ
Web
Tel		
Fax

:
:
:
:
:

อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36)
www.ea.rmuti.ac.th
0 4423 3073 ต่อ 3109
0 4423 3074

ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ส�ำนักงานคณบดี

ส�ำนักงานคณบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนของคณะ มีภารกิจในด้านการจัดการเรียนการสอน
งานด้านธุรการ งานด้านการจัดท�ำแผน งบประมาณ ระบบบริหารคุณภาพการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และงานด้านกิจการนักศึกษา เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่อาจารย์และ
นักศึกษา ด้วยความรับผิดชอบและการบริการที่มีคุณภาพ
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1. งานบริการการศึกษา

1.1 แผนกงานวิชาการและวิจัย
		 - พัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ โดยการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้
ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
		 - ให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา เช่น การลงทะเบียนของนักศึกษา
การจัดสอบกลางภาคและปลายภาค การประเมินอาจารย์ผู้สอน การส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
		 - มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการให้บริการวิชาการ งานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
		 - บริหารจัดการสาขาวิชา ทั้งหมด 13 สาขาวิชา ดังนี้
			 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 23 สาขาวิชา
			 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท จ�ำนวน 4 สาขาวิชา
			 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 2 สาขาวิชา
1.2 แผนกงานพัฒนานักศึกษา
มุ่งเน้นสนับสนุนส่งเสริม ให้นักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรม ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม
รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมดูแลความประพฤติและวินัย

2. งานบริหารงานทั่วไป ให้บริการและดูแลงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 แผนกงานธุรการคณะ
		 - งานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่
		 - งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
		 - งานฐานข้อมูลของหน่วยงาน
		 - งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
		 - งานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
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2.2 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
		 - งานด้านนโยบายและแผนหน่วยงาน มีภารกิจหลักคือ วางแผน จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน จัดท�ำค�ำเสนอของบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ติดตาม
และรายงานผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
		 - งานด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีภารกิจหลักคือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ทุกหน่วยงานด�ำเนินการจัดกิจกรรม 7 ส. ระบบบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการวางแผน การควบคุม การตรวจสอบ การประเมินคุณภาพและ
การปรับปรุงคุณภาพต่อเนื่อง
		 - งานด้านงบประมาณและติดตามประเมินผล
		 - งานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ
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หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

1. สาขาวิศวกรรมการท�ำความเย็นและการปรับอากาศ

1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการท�ำความเย็นและ
การปรับอากาศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ดร.ภาณุศักดิ์		 มูลศรี
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย 		 จารุวงศ์วิทยา
		 อาจารย์ ดร.สาธิต 		 ทูลไธสง
		 อาจารย์นพรัตน์ 		 อมัติรัตน์ 			
		 อาจารย์อภิเดช 		 บุญเจือ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรการท�ำความเย็นและการปรับอากาศของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. อาจารย์สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาเอกชน
3. เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้และการบ�ำรุงรักษา ระบบท�ำความเย็นและ
ระบบปรับอากาศ
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการท�ำความเย็นและการปรับอากาศ
5. วิศวกรด้านเครื่องกลของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.เสกสรรค์		 สุทธิสงค์
		 อาจารย์ ดร.วิทยา		 พิมพ์ดา
		 อาจารย์สังวาลย์			 บุญจันทร์
		 อาจารย์นิวัฒน์ 		 เกตุชาติ 			
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก 		 เจริญภักดี
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกร/นักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้ปฏิบัติงานด้านพลังงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2. ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ตรวจสอบการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการจัดการด้านพลังงาน
ในอาคารและโรงงาน
3. พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับงานด้านพลังงานทดแทน
4. เจ้าของสถานประกอบการ/บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงาน/พลังงานทดแทน
5. ผู้ออกแบบและควบคุมระบบบําบัดมลพิษ ระบบระบายน�้ำ ตรวจวัดคุณภาพน�้ำ อากาศ
และดิน
6. หน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
อุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน การประปา
นครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ
7. หน่วยงานเอกชน เช่น ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ งานประเมินด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
งานบริหารจัดการระบบมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมและออกแบบระบบการผลิตและ
จ่ายน�้ำประปา
8. นักวิจัยและพัฒนา/นักวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสิ่งแวดล้อม

2. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมกร 		 ครองไตรภพ
		 อาจารย์ ดร.เกตุกาญจน์ 		 ไชยขันธุ์
		 อาจารย์ ดร.กีระชาติ		 สุขสุทธิ์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต 		 ติรประเสริฐสิน
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา		 ศรีกุล
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
3. นักวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
5. วิศวกรออกแบบและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6. นักพัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7. วิศวกรออกแบบระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตส�ำหรับทุกสรรพสิ่ง
8. วิศวกรข้อมูล
9. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านเทคโนโลยี

3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล		 วรพันธ์
		 อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ 		 ทองใบ
		 อาจารย์ทวีศิลป์
เล็กประดิษฐ์
		 อาจารย์โสภณ 			 สินสร้าง
		 อาจารย์รตินันท์ 		 เหลือมพล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรเครื่องกลของหน่วยงานรัฐและเอกชน
2. วิศวกรออกแบบ ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบท่อประปา/สุขาภิบาล/ดับเพลิง ระบบทางกล
ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
3. วิศวกรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
4. ครูระดับอาชีวศึกษา
5. วิศวกรการขนส่งทางอากาศและระบบราง
6. วิศวกรออกแบบชิ้นส่วนทางกล ออกแบบผลิตภัณฑ์
7. วิศวกรวางโครงการ บริหารโครงการ
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
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8. วิศวกรควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
9. วิศวกร ซ่อมบ�ำรุง รักษาเครื่องจักร ในโรงงาน
10. วิศวกรด้านอุตสาหกรรมพลังงาน หรือ พลังงานทางเลือก
11. นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนาระบบทางกล เครื่องยนต์ ระบบพลังงาน
3.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ 		 อภิสิทธิ์ภิญโญ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ 		 แก้วชาติ
		 อาจารย์ธีระ				 ฮวบขุนทด
		 อาจารย์อภิวัฒน์ 		 เพชรวงศ์
		 อาจารย์ไพลิน 			 หาญขุนทด
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรเครื่องจักรกลหนักของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
2. อาจารย์สถานศึกษาเอกชน
3. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้และการบ�ำรุงรักษา เครื่องจักรกลหนัก
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนัก
3.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ 		 ศรีเมือง
		 อาจารย์สุรเดช 			 สินจะโป๊ะ
		 อาจารย์จัตุพล 			 ป้องกัน
		 อาจารย์สุรศักดิ์ 		 จ่าบาล
		 อาจารย์ปริญญา			 กิตติสุทธิ์
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรระบบรางของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
2. อาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้และการบ�ำรุงรักษา ระบบราง
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับระบบราง
5. นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนาทางด้านระบบราง
3.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติณกร 		 ภูวดิน
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล 		 สุริพล
		 อาจารย์ ดร.วิษณุพงศ์ 		 ตะเคียน
		 อาจารย์ ดร.นายสายชล 		 ศรีแป้น
		 อาจารย์ ดร.ไพลิน 		 ทองสนิทกาญจน์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรซ่อมบ�ำรุงอากาศยานในสายการบินและศูนย์ซ่อมอากาศยานของหน่วยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. พนักงานวางแผนการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
3. เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คและซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
4. อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนา ด้านการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
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3.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต 		 กฤตาคม
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา 		 ขันติโกมล
		 อาจารย์ ดร.ปฏิวัติ 		 วรามิตร
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรเครื่องกลของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
2. นักวิชาการหรือนักวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล
3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล
5. ที่ปรึกษาในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล
6. อาจารย์สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือต�่ำกว่าในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
3.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต 		 กฤตาคม
		 รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ 		 อมตฉายา
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา 		 ขันติโกมล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรเครื่องกลของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
2. นักวิชาการหรือนักวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล
3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล
4. วิศวกรทางด้านพลังงาน
5. ที่ปรึกษาในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล
6. อาจารย์สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือต�่ำกว่าในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน
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4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ยงยุทธ์ 		 เสียงดัง
		 อาจารย์ทยาวีร์ 		 หนูบุญ
		 อาจารย์ ดร.จาริณี 		 จงปลื้มปิติ
		 อาจารย์ ดร.สาวิตรี 		 ประภาการ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตน์ 		 หวังเขื่อนกลาง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรโรงงาน
2. นักวิจัยงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
3. รับราชการ
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
4.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.พลเทพ 		 เวงสูงเนิน
		 อาจารย์ ดร.การัณย์ 		 หอมชาติ
		 รองศาสตราจารย์ สมสิน 		 วางขุนทด
		 อาจารย์ไมตรี 			 ธรรมมา
		 อาจารย์มงคลชัย 		 ค�ำปากดี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
2. เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ (Young Smart Farmer)
3. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร
4. อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะและสาขาอื่นๆ ที่มี
พื้นฐานวิชาการที่ใกล้เคียงกัน
5. ศึกษาต่อในระดับการศึกษาในสาขาต่างๆ ที่สูงขึ้น
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
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4.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.สรายุทธ		 ทดนาที
		 อาจารย์ศิริชัย			 ลาภาสระน้อย
		 อาจารย์ ดร.สุกัญญา		 ลาภกระโทก
		 อาจารย์ ดร.สุภาพร		 ชื่นชม
		 อาจารย์ ดร.อิสราภรณ์		 อมรสวัสดิ์วัฒนา
		 อาจารย์มงคลชัย 		 ค�ำปากดี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านฟาร์มอัจฉริยะของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
2. เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการด้านการเกษตร (Young Smart
Farmer)
3. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ
4. อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและสาขาอื่นๆ ที่มี
พื้นฐานวิชาการที่ใกล้เคียงกัน

5. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

5.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.ธัชชัย 		 พุ่มพวง
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพล 		 นาคทอง
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล 		 คูพิมาย
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ดีค่ายค�ำ
		 อาจารย์ ดร.คมเดช		 ภาพัฒนบุรี
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรดูแลระบบสื่อสารโทรคมนาคม ดิจิตอล และอิเล็กทรอนิกส์
2. วิศวกรในอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวกับ ระบบสื่อสาร ดิจิตอล และอิเล็กทรอนิกส์
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว ด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม ดิจิตอล และอิเล็กทรอนิกส์
4. อาจารย์ผู้สอนในระดับต�่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาด้านโทรคมนาคม
5. นวัตกรด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
6. นักวิจัยและนักวิชาการด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม

6. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

6.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.ประจวบ 		 อินระวงค์
		 อาจารย์มงคล 		 ด่านบ�ำรุงตระกูล
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ 		 เผื่อนหมื่นไวย
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย		 สง่างาม
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย		 คล้ายคลึง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรที่ปรึกษา			 2. วิศวกรโครงการ
3. วิศวกรออกแบบ			 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. อาจารย์สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาเอกชน
6. วิศวกรไฟฟาในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
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6.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ 		 ศรีธร
		 รองศาสตราจารย์ ดร.กาณฑ์ 		 เกิดชื่น
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรไฟฟ้าในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานเอกชน
2. รับราชการในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
3. ปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
4. นักวิจัยหรือนักวิชาการในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

7. สาขาวิศวกรรมโยธา

7.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ 		 พันทวี
		 อาจารย์ ดร.ชยกฤต 		 เพชรช่วย
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล 		 สมนา
		 อาจารย์จีรศักดิ์ 		 สุพรมวัน
		 อาจารย์ ดร.สมใจ 		 ยุบลชิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรผู้ออกแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธา
2. นักวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมโยธา
3. นักวิชาการ
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7.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักษดา 		 ธ�ำรงวุฒิ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร 		 ภูเงินข�ำ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา สมนา
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ 		 เดชพันธ์
		 อาจารย์ ดร.ค�ำภี 		 จิตชัยภูมิ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวิจัยและนักวิชาการ
2. วิศวกรโยธาผู้ออกแบบและควบคุมโครงการก่อสร้าง
3. ผู้บริหารโครงการและผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมโยธา
4. วิศวกรและนายช่างโยธาประจ�ำส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร 		 ภูเงินข�ำ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ 		 เดชพันธ์
		 อาจารย์ ดร.สมใจ 		 ยุบลชิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักวิจัยและนักวิชาการ
2. อาจารย์ในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา
3. วิศวกรโยธาและผู้บริหารโครงการก่อสร้าง
4. ผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
5. วิศวกรโยธาประจ�ำส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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8. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

8.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิชาเอกโลหการ
		 อาจารย์วรรณา 		 หอมจะบก
		 อาจารย์ ดร.พีรวัส 		 คงสง
		 อาจารย์ชัยวัฒน์ 		 พีรทัตสุวรรณ
วิชาเอกพอลิเมอร์
		 อาจารย์ ดร.วิษณุ 		 เจริญถนอม
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวรรต หาสุข
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา 		 อุ่นเรือน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรการผลิตโลหการ			 2. วิศวกรการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
3. นักวิจัยพอลิเมอร์				 4. วิศวกรการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
5. วิศวกรการผลิตวัสดุผสม			 6. นักวิจัยโลหการ
7. วิศวกรตรวจสอบโลหะ			 8. วิศวกรตรวจสอบพอลิเมอร์
9. นักวิชาการวัสดุ

9. สาขาวิชาวิศวกรรมส�ำรวจ

9.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส�ำรวจและสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.สฤษดิ์		 ติยะวงศ์สุวรรณ
		 อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์		 ประสมทรัพย์
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพินิจ เหมืองทอง
		 อาจารย์ ชาญชัย 		 เงาะปก
		 อาจารย์อนันต์			 ศรีเดช
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรส�ำรวจหรือนักส�ำรวจ		 2. นักวิจัยงานวิศวกรรมส�ำรวจ
3. รับราชการ				 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. นักภูมิสารสนเทศ			 6. นักวิเคราะห์ข้อมูลเมือง
7. ช่างรังวัดเอกชน			 8. นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่
9. วิศวกรออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมส�ำรวจ

10. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

10.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิชาเอกระบบสื่อสาร
		 อาจารย์ ดร.ศรันย์		 คัมภีรภัทร
		 อาจารย์ธนาฒน์ 		 สุกนวล
		 อาจารย์ ดร.วิญญู		 ศิลาบุตร
วิชาเอกระบบควบคุมอัตโนมัติ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุพงษ์ 		 วิบูลเจริญ
		 อาจารย์ไมตรี			 ธรรมมา
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ โสภณ
วิชาเอกระบบฝังตัว
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์		 อ่อนน้อม
		 อาจารย์ ดร.ธนพร		 พยอมใหม่
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติทัศน์ ชวานนท์พิทักษ์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรซ่อมบ�ำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์
2. วิศวกรระบบสื่อสารและโครงข่าย
3. วิศวกรออกแบบอิเล็กทรอนิกส์
4. วิศวกรภาคสนามและซ่อมบ�ำรุงระบบ
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5. โปรแกรมเมอร์ระบบอัตโนมัติและการควบคุมหุ่นยนต์
6. ผู้ประกอบการด้านงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
7. ผู้ประกอบการกิจการติดตั้งระบบสื่อสาร
8. เจ้าของกิจการระบบเครื่องขยายเสียงและงานบริการ
9. ครูอาชีวะ ผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติและผู้ช่วยวิจัยหน่วยงานวิจัย
10. นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์

11. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

11.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ 		 วรรณศรี
		 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ 		 นาใจคง
		 อาจารย์นรารักษ์ 		 บุตรชา
		 อาจารย์รุ่งวสันต์ 		 ไกรกลาง
		 อาจารย์สุรเชษฐ์ 		 ซ้อนกลิ่น
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรอุตสาหการในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานเอกชน
2. รับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ
3. ปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ
4. นักวิจัยหรือนักวิชาการในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
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11.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ชัยวัฒน์ 		 วัฒนะกุล
		 อาจารย์สุรินทร์ 		 มณีศรี
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ 		 ยอดเพ็ชร
		 อาจารย์ ดร.วิทยา 		 ดาวดอน
		 อาจารย์สุรศักดิ์ 		 มะธิโตปะน�ำ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรด้านการออกแบบ ผลิตเครื่องมือ แม่พิมพ์โลหะ และแม่พิมพ์พลาสติกในสถาน
ประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
2. อาจารย์สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาเอกชน
3. นักวิจัยและนักวิชาการในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. ศึกษาต่อในระดับการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ที่สูงขึ้น
11.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช 		 สุวิทยารักษ์โรภากุล
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ 		 วัชโรภากุล
		 อาจารย์อมรศักดิ์ 		 มาใหญ่
		 อาจารย์เสน่ห์ 			 บุญร�ำไพ
		 อาจารย์เมธี 			 สุขี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรด้านการผลิตในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
2. รับราชการนักวิจัยและนักวิชาการในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการผลิต
3. วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. ศึกษาต่อในระดับการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ที่สูงขึ้น
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
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11.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.จารุพงษ์ 		 บรรเทา
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ 		 จันทะรี
		 อาจารย์ภูมิบุญ 		 พลต้าง
		 อาจารย์ ดร.วิจัย		 บุญญานุสิทธิ์
		 อาจารย์ ดร.นวลพรรณ		 บุราณศรี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
2. วิศวกรด้านการขนส่งและและจราจร
3. วิศวกรด้านการวางแผนและปฎิบัติการโลจิสติกส์
4. อาจารย์ด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. นักวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโลจิสติกส์
11.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติวัฒน์ 		 นิธิกาญจนธาร
		 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ 		 ธรรมโชติ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช 		 ริทินโย
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรอุตสาหการในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานเอกชน
2. รับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ
3. ปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ
4. นักวิจัยหรือนักวิชาการในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
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12. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

12.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น 		 คอกพิมาย
		 อาจารย์เกษม 			 พรมรินทร์
		 อาจารย์เอกบดี 		 เมืองกลาง
		 อาจารย์ปรีชา 			 สมหวัง
		 อาจารย์กฤษฏา			 ทาสันเทียะ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐและเอกชน
2. วิศวกรควบคุมและบริหารจัดการระบบ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
3. นักวิเคราะห์ บริหารจัดการ หรือออกแบบระบบงานด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
4. นักวิชาการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
5. อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษา

13. สาขาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว

13.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 อาจารย์ ดร.นัยวัฒน์ 		 สุขทั่ง
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรกุล 		 มีกลางแสน
		 อาจารย์ ดร.จันทนา 		 สันทัดพร้อม
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลงพิณ เพียรภูมิพงศ์
		 อาจารย์ ดร.ปิยะมาศ 		 จานนอก
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม
2. วิศวกรของบริษัทเอกชน
3. ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
4. ประกอบอาชีพส่วนตัว
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แผนที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา

แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1. อาคารคณะบริหารธุรกิจ
22. อาคารสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
2. อาคารศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม
23. อาคารกองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา
3. อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
24. อาคารยานพาหนะ
4. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
25. อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
5. อาคารส�ำนักงานคณบดีศิลปกรรม 		 ช่างก่อสร้าง
		 สาขาวิชาศิลปกรรม
26. อาคารโรงอาหาร
27. แผนกอาคารสถานที่ใหม่ (ก�ำลังก่อสร้าง)
6. อาคารสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
28. อาคารคุรุสัมมนาคาร		
7. อาคารส�ำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย
8. อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
29. อาคารหอพักคุรุคามวาสี
9. อาคารงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
30. อาคารหอพักภาติกาวัฒน์
11. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
31. อาคารหอพักพัฒนาศรม
12. อาคารส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 32. อาคารแฟลตครอบครัว 40 หน่วยเก่า
13. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
33. อาคารหอพักนักศึกษา
14. อาคารสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
34. อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์
15. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ		 และศิลปศาสตร์
16. อาคารส�ำนักงานวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ 35. อาคารส�ำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
17. อาคารศูนย์การเรียนรวมเครื่องท�ำความเย็น 36. อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์		
		 และปรับอากาศ		 และสถาปัตยกรรมศาสตร์
18. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
37. อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบ
19. อาคารส�ำนักงานอธิการบดี		 อุตสาหกรรม
20. อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม)
38. อาคารแฟลต 40 หน่วยใหม่
21. สนามกีฬากลาง มทร.อีสาน		 สถานที่ออกก�ำลังกาย
				
			
				

คณะกรรมการจัดทำ�คู่มือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ประจำ�ปีการศึกษา 2563
1. คณะกรรมการอำ�นวยการ มีหน้าที่ในการวางแผนการปฏิบัติการ ให้คำ�ปรึกษา ข้อเสนอแนะ
และพิจารณาข้อมูล การจัดทำ�คู่มือนักศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ
ประธานกรรมการ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม กรรมการ
รองผู้อานวยการงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการจัดทำ�คู่มือนักศึกษา มีหน้าที่ดำ�เนินงานรวบรวม จัดทำ�ร่างคู่มือนักศึกษา
และตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง สมบู ร ณ์ ข องคู่ มื อ นั ก ศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
มีประสิทธิภาพ
อาจารย์ ดร.จิณณพัต
โรจนวงศ์
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์คณิน ศุภเมธานนท์
กรรมการ
นางสาวพกุลวลัย
พุทธมงคล
กรรมการ
นางวาสนา
น้อยหมื่นไวย
กรรมการ
นายมังกร
เจนชัย
กรรมการ
นางสาวนภัสนันท์
นนท์ขุนทด
กรรมการ
นางอาทิตยา
รุ้งพิมาย
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวปาริชาติ
มณีรัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

